
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

In ziarul de azi:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXIX Nr. 8363 Joi 12 martie 1970 6 PAGINI —30 BANI

® La Reșița: Raționa
lizarea consumului de 
metal nu a devenit încă 
o acțiune fermă, cuprin
zătoare și unitară 
© Reglementări mult 
așteptate își așteaptă 
aplicarea © Este întot
deauna noua dramatur
gie istorică „învățătură 
de adevăr și insultare 

de virtute" ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei

Aniversarea a 25 de ani de la înființarea

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, 11 martie, pe ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, 
John Lyng.

La primire a luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Au fost de față Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României la 
Oslo, și Thor Brodtkorb, ambasa
dorul Norvegiei la București.

In cadrul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
dintre cele două țări, precum și u- 
nele aspecte ale situației interna
ționale.

Constatîndu-se cu satisfacție e- 
voluția favorabilă a relațiilor din
tre România și Norvegia, a fost 
exprimată voința comună de a în
tări și dezvolta legăturile de prie
tenie și colaborare multilaterală, 
reciproc avantajoasă, în concordan
ță cu interesele celor două po
poare. A fost subliniată, de ase
menea, dorința ambelor țări de a 
contribui la stabilirea unor relații 
de bună vecinătate și colaborare 
între toate statele continentului 
nostru, în interesul statornicirii 
securității în Europa, al păcii și 
colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Academiei de învățămînt social-politic

„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.
în urmă cu un pătrar de 

veac, ia 11 martie 1945, s-a 
deschis Ia București Univer
sitatea muncitorească a Parti
dului Comunist Român — azi 
Academia de învățămînt so
cial-politic „Ștefan Gheor- 
ghiu“ de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Aniversarea a 25 de ani de 
la înființarea Academiei a 
fost marcată, miercuri după- 
amiază, printr-o adunare festi
vă. Cadrele didactice și studen
ții au primit în mijlocul lor pe 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Florian Dă- 
nălache, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu. Conducătorilor 
de partid și de stat li se face 
o primire entuziastă, deosebit 
de călduroasă — manifestare 
a profundului atașament față 
de partid, de conducerea sa. 
La intrare, oaspeții sînt salu
tați de tovarășii Ion Stoian, 
rectorul Academiei de învăță
mînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu", Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Mi
ron Constantinescu, președin
tele Academiei de științe so
ciale și politice, cadre didacti
ce, studenți.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează expoziția orga
nizată cu prilejul jubileului, 
sinteză ilustrativă a activită
ții laborioase desfășurate aici 
în cei 25 de ani de existență, 

în aula Academiei, partici- 
panții la adunarea festivă — 
membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști din aparatul de partid 
și de stat, oameni de știință 
care au predat încă din primii 
ani ai Academiei, cadre didac
tice din învățămîntul supe

lor, absolvenți și studenți 
ă- acestui înalt for de 
învățămînt — ovaționează 
îndelung pe conducătorii 
partidului. Se scandează 
„P.C.R.", „Ceaușescu".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Ion Stoian, rectorul Acade
miei, a spus : „Este pentru noi 
toți o deosebită cinste și bucu
rie de a avea în mijlocul nos
tru înalți oaspeți din conduce
rea de partid și de stat în 
frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Permiteți-mi să 
dau glas sentimentelor de a- 
dîncă stimă și prețuire care 
ne animă, să adresez conduce
rii partidului, dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu, un 
fierbinte salut. Prezența dum
neavoastră la această aniver
sare este încă o dovadă a 

(Continuare în pag. a III-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a v| trans
mite din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri 
un salut călduros cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la înfiin
țarea primei universități muncito
rești din țara noastră. (Aplauze 
prelungite). De asemenea, dați-mi 
voie să adresez calde felicitări con
ducerii Academiei de învățămînt 
social-politic „Ștefan Gheorghiu" 
cu ocazia decorării cu cel mai înalt 
ordin al patriei noastre — „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I. (Aplauze puternice).

Acordarea acestei înalte distincții 
constituie o expresie a prețuirii 
deosebite pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă activi
tății desfășurate timp de un sfert 
de secol de cadrele acestei insti
tuții superioare de învățămînt de 
partid, muncii depuse de cursanții 
și absolvenții școlii pentru însu
șirea marxism-leninismului, pentru 
pregătirea lor ca buni activiști ai 
partidului și statului nostru. (A- 
plauze puternice).

înființarea școlii de partid la 
numai cîteva zile de la instaurarea 
guvernului revoluționar-democra- 
tic de la 6 Martie are o semnifi
cație deosebită. Ea subliniază o 
dată mai mult preocuparea Parti
dului Comunist Român pentru 
înarmarea cadrelor sale cu cea mai 
înaltă concepție despre lume — 
materialismul dialectic și istoric.

Se știe că atît în anii activității 
ilegale, cît și după eliberare, în 
perioada construcției socialiste, 
partidul nostru a acordat o atenție 
deosebită muncii ideologice, însu
șirii creatoare a marxism-leninis
mului. Tocmai datorită acestui fapt 
partidul nostru a putut, în con
dițiile grele ale ilegalității, ale 
războiului, să stabilească o linie 
politică justă, să elaboreze tactica 
și strategia luptelor de clasă, re
voluționara, din țara noastră, să 
asigure răsturnarea dictaturii fas
ciste, ieșirea României din războ
iul antisovietic și alăturarea la co
aliția antihitleristă, participarea la 
războiul antifascist, cucerirea pu
terii și dezvoltarea democratică 
a țării, făurirea socialismului în 
patria noastră. (Aplauze prelun
gite).

Doresc să menționez în mod deo
sebit, cu prilejul acestei aniversări, 
că în cei 25 de ani au absolvit 
cursurile învățămîntului superior 
de partid cu durate diferite — de 
6 luni, 1 an, 3 ani și în ultimul 
timp de 4 ani — peste 18 000 de 
activiști de partid- O atenție deo

sebită a acordat și acordă partidul 
nostru ridicării cadrelor de acti
viști, a cadrelor de conducere din 
rîndul clasei muncitoare. Acest lu
cru se reflectă cu pregnanță și 
în compoziția actuală a Academiei 
de învățămînt social-politic „Ște
fan Gheorghiu" în care, din totalul 
de 688 de cursanți, 585 — adică 
peste 80 la sută — sînt muncitori, 
maiștri și tehnicieni din industria 
socialistă. în aceasta se exprimă 
preocuparea continuă a conducerii 
partidului nostru de a crea o in
telectualitate nouă, ridicată din 
rîndul maselor populare, din sînul 
poporului, legată indisolubil de in
teresele și aspirațiile acestuia. 
Crearea unor contingente largi de 
cadre de intelectuali, de activiști 
și de conducători ieșiți din rîndul 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii este unul din izvoarele 
profundelor legături ale partidului 
nostru comunist cu clasa munci
toare, cu poporul, ale unității indi
solubile a națiunii noastre socia
liste în jurul Partidului Comunist 
Român — forța conducătoare a so
cietății.

Profilul actual al Academiei este 
corespunzător oricărei instituții de 
învățămînt superior, iar din punct 
de vedere ideologic, ea reprezintă 
forul cel mai înalt de învățămînt 
politic din țara noastră. (Aplauze). 
Cea mai mare parte diptre absol
venții acestei instituții de învă
țămînt de partid sînt astăzi acti
viști și cadre de răspundere, de 
bază, ai partidului nostru. Ei în
făptuiesc cu cinste și abnegație 
sarcinile încredințate de partid, 
servesc cu devotament nemărginit 
politica marxist-leninistă a parti
dului, interesele națiunii . noastre 
socialiste, militează neobosit pen
tru dezvoltarea solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, pen
tru triumful socialismului în lume. 
(Aplauze puternice).

Apreciem în mod deosebit acti
vitatea cadrelor didactice din acest 
institut de învățămînt superior, 
care, în decursul anilor, învățînd 
pe alții, au învățat ele însele, și-au 
însușit tot mai temeinic învățătura 
marxist-leninistă, reușind astfel să 
predea cursanților atît cunoștin
țele generale teoretice, cît și cu
noștințele practice ale activității 
de construcție a socialismului în 
patria noastră. (Vii aplauze). Vă 
rog să-mi dați voie ca, în numele 
conducerii de partid și de stat să 
adresez cele mai calde felicitări 
conducerii Academiei, cadrelor di
dactice, tuturor cursanților, pen
tru activitatea pe care o desfă
șoară în vederea însușirii și răs- 
pîndirii marxism-leninismului și să 

vă urez tuturor noi succese în ac
tivitatea de viitor. (Aplauze pre
lungite).

Stimați tovarăși,

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul al X-lea — de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, 
în cadrul activității tumultuoase 
de dezvoltare a bazei materiale, a 
științei și culturii și de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, un loc im
portant îl ocupă activitatea ideo
logică, formarea conștiinței socia
liste a maselor largi populare. 
Pentru a putea să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții rolul de 
forță politică conducătoare a so
cietății, partidul nostru se că
lăuzește in întreaga salactivitâie 
după concepția marxist-leninistă, 
se preocupă permanent să înțe
leagă bine legitățile generale ale 
dezvoltării sociale și ale construc
ției socialiste și să le aplice în mod 
creator la condițiile concrete din 
țara noastră. Iată de ce în noua 
etapă de dezvoltare socialistă a 
României are un rol tot mai în
semnat ridicarea nivelului ideolo
gic, politic și profesional al cadre
lor de partid și de stat, al tuturor 
membrilor partidului nostru. Pro
blemele mereu mai complexe pe 
care le ridică dezvoltarea impetu
oasă a economiei, științei și cul
turii nu pot fi rezolvate cu succes 
decît de activiști, de cadre de 
partid și de stat cu temeinice cu
noștințe politice șl ideologice.

Conducerea operei de construire 
a socialismului și comunismului de
vine o știință tot mai complexă, 
aș putea spune o știință hotărîtoa- 
re pentru victoria noii orînduiri. 
Pentru că trebuie să înțelegem, to
varăși, a ști să folosești metodele 
cele mai juste pentru asigurarea 
progresului științei și culturii, pen
tru dezvoltarea bazei materiale, 
a găsi formele cele mai potrivite 
de organizare, care să ducă la u- 
nirea eforturilor întregului popor 
în construcția socialistă — sînt 
probleme de importanță vitală 
pentru mersul înainte al noii so
cietăți. E mai ușor, In ultimă in
stanță, să lucrezi într-un laborator, 
într-un institut de învățămînt sau 
în oricare domeniu de activitate 
decît să înfăptuiești în viață poli
tica de organizare și conducere a 
poporului pe calea societății co
muniste. Tocmai de aceea proble
ma științei conducerii devine, în 
condițiile noastre, problema esen
țială pentru dezvoltarea cu succes 
a societății noi. problema hotărî-

DECLARAȚIA 
Guvernului Republicii Socialiste România 

în legătură cu actul ilegal 
al regimului rasist 
din Rhodesia de Sud

toare pentru triumful comunismu- g 
lui. (Aplauze puternice).

Fără îndoială. într-un fel, era n 
mult mai ușor să activezi în ilega- 8 
litate — deși, desigur, tovarăși, 
condițiile nu erau deloc ușoare ; 
mă refer la teroarea burghezo- 
moșierească, la închisori și, nu o 
dată, la situația de a-ți pune în 
pericol viața ; doar mulți activiști 
ai partidului și-au dat viața pen
tru cauza partidului, a clasei 
muncitoare, a poporului nostru. 
Cu toate acestea, problemele ce 
se ridicau atunci în fața activiști
lor de partid erau infinit mai u- 
șoare, mai simplu de înțeles și de 
înfăptuit. în acea perioadă noi, 
comuniștii, nu aveam răspunde
rea conducerii societății ; sar
cina ce ne revenea era a- 
ceea de a organiza lupta 
clasei muncitoare, a poporului 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru răsturnarea de la 
putere a exploatatorilor, pentru 
realizarea unor schimbări demo
cratice, progresiste în viața socie
tății. De stările de lucruri negative, 
de imperfecțiunile și neajunsurile 
din viața societății, vinovate erau 
atunci guvernele claselor exploa
tatoare. Era, de asemenea, mai 
ușor, tovarăși, chiar și în primii 
ani după 23 August, în perioada 
luptei pentru instaurarea guvernu
lui revoluționar-democratic, în anii 
marilor bătălii pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare ; sarcinile, deși grele, erau 
totuși mai simple, iar rezolvarea 
lor nu cerea uneori prea multe 
cunoștințe.

în condițiile de astăzi însă, în 
care societatea noastră socialistă a. 
luat o dezvoltare imensă, în care u 
înseși știința și cultura devin fac- | 
tori primordiali pentru progresul | 
socialismului, se înțelege că avem | 
nevoie de cadre cu temeinice cu- N 
noștințe în toate domeniile de acti- | 
vitate, de conducători de partid 
bine pregătiți, stăpîni pe tot ceea 
ce a realizat mai bun cunoașterea 
umană. Numai cu astfel de oa
meni vom putea să asigurăm în
făptuirea marilor sarcini care ne 
stau în față astăzi. (Aplauze pu
ternice).

Astăzi, pentru neajunsurile din 
societatea noastră nu mai putem 
să aruncăm vina asupra burghe
ziei și moșierimii, nici chiar asu
pra imperialismului. (Animație, 
aplauze). Pînă la urmă, dacă apar 
unele greutăți în construcția socia
listă, de vină sîntem noi înșine. 
Datoria noastră este de a organiza 
în așa fel munca îneît să de-

La 2 martie 1970, autoritățile 
rasiste de la Salisbury au procla
mat, în mod ilegal, „Republica 
Rhodesia".

Guvernul Republicii Socialiste 
România condamnă cu hotărîre 
acest act samavolnic, care încalcă 
principiile fundamentale ale Or
ganizației Națiunilor Unite, Decla
rația cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale, rezoluțiile O.N.U. și ale 
Organizației Unității Africane pri
vind lichidarea dominației colonia
liste în Rhodesia de Sud.

Acțiunea guvernului minoritar 
rhodesian contravine în mod 
flagrant aspirațiilor legitime spre 
libertate și independență ale po
porului Zimbabwe, care reprezintă 
imensa , majoritate a populației 
Rhodesiei de Sud, are drept scop 
perpetuarea asupririi colonialiste a 
acestui popor, legalizarea regimu
lui rasist.

Republica Socialistă România se 
pronunță cu consecvență pentru 
respectarea dreptului fiecărui po

(Continuare în pag. a III-a)

CA DINTR-UN BOB 

SĂ IASĂ O MIE

Puneți sub brazdă 
numai 

sămintă bună!
Este urarea, speranța semănătorului, care, dintotdeauna, a încredințat gliei, pentru o nouă recoltă, o părticică din ceea ce a dat mai bun anul precedent. Am cunoscut țărani care, adesea cu mijloace rudimentare, alegeau semințele mai pline și uniforme. Astăzi, cind o multitudine „ de soiuri și hibrizi de înaltă productivitate au fost create de amelioratori, cind există utilaje moderne pentru condiționarea semințelor, iar laboratoarele de control le certifică calitatea, semințele pot aduce un spor substanțial de recoltă. Calculele specialiștilor atestă că dintre toate investițiile și cheltuielile efectuate pentru sporirea producției agricole cea mai mare eficiență o au cele destinate semințelor de soi. Uneori o mie de lei destinată ameliorării și înmulțirii acestora aduce un cîștig înzecit, deoarece pe lîngă că se obțin sporuri mari la hectar, se îmbunătățesc indicii calitativi pentru u- nele componente ale produselor a- gricole — gluten, zahăr, ulei, fibre etc. Multiple criterii tehnice șl economice impun ca, acum, în preajma începerii însămînțărilor de primăvară, să se reanalizeze și să se controleze cu minuțiozitate starea semințelor în așa fel îneît, o dată cu ieșirea în cîmp, să existe toate garanțiile de calitate.Așa cum în repetate rîndurl a subliniat conducerea partidului este nevoie să se intensifice activitatea de cercetare, de producere și generalizare în producție a unor soiuri și hibrizi de cereale, plante tehnice, legume, plante de nutreț etc., care să valorifice din plin condițiile create prin extinderea irigațiilor, chimizării și mecanizării. Ceea ce se impune acum, înaintea începerii din plin a campaniei agricole, este să se rezolve cu promptitudine problema semințelor, fără a mai aștepta ca acestea să vină de la organele centrale. Semințele cu valoare biologică și culturală superioară reprezintă calea cea mai economică de sporire a producției agricole. De aceea este cît se poate de firesc ca producerea și distribuirea acestora să constituie preocupări de prim ordin ale organelor agricole șl specialiștilor din unități. Exigența la calitate, competența tehnică în alegerea soiurilor 

por de a-și hotărî singur soarta, 
în conformitate cu interesele și as
pirațiile sale și de a-și alege în 
mod liber calea propriei dezvoltări, 
fără nici un amestec din afară, 
și consideră că orice act care ne
socotește acest drept nu poate pro
duce efecte juridice. De aceea, gu
vernul român declară că nu recu
noaște așa-numita „Republică Rho
desia".

Fidelă principiilor sale de po
litică externă, România a militat 
și militează pentru aplicarea re
zoluțiilor și măsurilor adoptate de 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite și Consiliul de 
Securitate, menite să pună capăt 
dominației coloniale și politicii de 
discriminare rasială din Rhode
sia de Sud.

Poporul român este pe deplin so
lidar cu lupta dreaptă a poporului 
Zimbabwe pentru libertate șl in
dependență națională, pentru exer
citarea liberă a dreptului său de a-șl 
hotărî singur destinele, potrivit in
tereselor și năzuințelor, proprii.

și hibrizilor adecvați condițiilor locale, amplasarea judicioasă a culturilor, alături de celelalte măsuri referitoare la pregătirea patului germinativ și la semănat, constituie factori de producție indispensabili. Tn acest sens pot fi relevate măsurile pentru zonarea și generalizarea folosirii hibrizilor de porumb, a semințelor de floarea-soarelui cu un procent ridicat de ulei.Urmînd linia măririi gradului de eficiență economică și ținînd seama că la unele culturi cantitatea de sămînță este deficitară se cere utilizarea ei pe baze raționale. Spre exemplu, la cartofi este indicată preîncolțirea — metodă avantajoasă, care asigură obținerea unei producții mai timpurii. De asemenea, cartofii mai mari „cu ochi viabili" pot fi secționați pentru a obține cîte două cuiburi de plante, în loc de unul singur.în aceste zile este necesar ca specialiștii din unități să analizeze posibilitățile de a extinde folosirea semințelor din cele mai adecvate soiuri, îndeosebi la porumb, legume, plante furajere și tehnice etc. în contextul acestor măsuri, o mare însemnătate are rezolvarea problemelor referitoare la asigurarea și utilizarea eficientă a semințelor de plante furajere. Din două motive : în primul rînd pentru că majoritatea acestora trebuie însămîn- țate în prima epocă și, în al doilea rînd, pentru că se resimte insuficiența lor cantitativă. în acest sens, merită subliniate inițiativele organelor agricole din județul Ilfov care au mărit ponderea plantelor de nutreț valoroase pe terenurile destinate furajelor. în acest județ, cea mai rentabilă cultură de nutreț — lucerna — s-a extins pe mai mult de 65 la sută din suprafața totală destinată plantelor furajere și este amplasată in mare parte pe terenuri irigate. în aceste condiții se obțin cîte 50—60 tone de masă verde la hectar și chiar mai mult. Asemenea măsuri, despre care s-a vorbit adesea și în anii tre- cuți, continuă încă să constituie un deziderat în multe cooperative a-
C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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I-----— “I LA REȘIȚA
[IONALIZAREA

CONSUMULUI DE METALJfuga nu e
sănătoasă

I într-una din zilele trecute, tî-nărul Gheorghe Stoica din satul 1 
I Coconi (Ilfov) călătorea de la iBuzău spre Focșani. De la început, se angajase într-o verita- | Ibilă cursă de urmărire a conductorului de tren, cu care nu voia I să dea ochi cu nici un preț, deoarece „uitase" să treacă în 8 (prealabil pe la casa de bilete. ITot încercînd însă să-l ocoleas- I 

că, la ieșirea din stația Sihlea, a 8 
I alunecat fără să-1 observe ni- .meni de pe scara ultimului vagon și s-a accidentat foarte grav. I ICiteva minute mai tîrziu i sedădea cale liberă unei locomo- I tive Diesel electrice în aceeași | direcție. Deși era o ceață groa- I Isă, mecanicul Trifan Lovin a > ■observat un om pe linie la circa50 m. O fracțiune de secundă | 
I salvatoare. A oprit brusc, a constatat că tînărul se află în I comă, l-a urcat pe locomotivă și l-a transportat la spital, unde •
I sperăm că se va lecui și de._ ■ amnezie.
I Ghețarul . 
j de la BordeiCeea ce vedeți In fotografia• de mai jos nu este un morman > Ide pămînt pe un cîmp oarecare. ■Ne aflăm pe malul lacului He- I răstrău, nu departe de debarca- 9 Iderul de la restaurantul „Bor-dei“. Muntele de pămînt este, defapt, un munte de... zăpadă mur- I dară, adusă și adunată aici cu 1 
I multă osîrdie, în speranța că nu Ise va topi pînă la iarna următoare. Se crede că arborii (plopi | Iînalți... cît plopii I) îngropați în ,ea vor fi congelați. La vară deci, într-unul din cele mai frumoase locuri ale orașului, bucureștenii 1 Ivor găsi încă un motiv de atrac- Iție : zăpezile veșnice !

în cartea
de aurFondul de documente al fi-■ Ilalei Arhivelor Statului din > IRm. Vîlcea s-a îmbogățit în ul- ■ timul timp cu 2842 piese arhi- vistice : urice, hrisoave, mânu- j

I scrise istorice, planuri, fotogra- fii, afișe, cărți vechi, periodice E locale, corespondență etc. Donațiile aparțin unui număr de 35
Ide vîlceni care le-au păstrat cu J o deosebită grijă, oferindu-le a- i cum cercetătorilor spre studiu I
Iși valorificare. Un gest pentru , care numele lor a fost înscris I în cartea de aur a arhivei.
| Au ieșit din | 
| anonimat ■

Medicul Virgil Mihăilescu, din

I Curtea de Argeș, a primit două I 
scrisori. In ambele era ame- I 
nințat că, in cazul in care nu 5

I depune, la o anume dată, in- ! 
tr-un coș de gunoi (stabilit de I 
expeditorii anonimi) suma de J

I
I 000 lei, va fi denunțat pentru 
pretinse fapte penale. Medicul a 
anunțat imediat organele de 
stat despre această încercare de 8

I șantaj. In ziua și la locul sta- g
bilit, banii au fost depuși in 9 
coșul de gunoi. Momeala a S

I prins. Doi tineri, Gheorghe .
Ghiuri și Ion Teodorescu, elevi g 
ai liceului din localitate, au ve- | 
nit in scurt timp să-și ridice

I „darul". Numai că procurorul- I 
șef Ștefan Catrlna de la procu
ratura locală și căpitanul de ■

I miliție Dumitru Păduraru nu j 
le-au dat răgaz să se bucure de

el, scoțindu-i imediat din ano- | 
Inimat. Sperăm că și părinții și .

educatorii știu acum de cine tre
buie să se ocupe cu atenția cu- I 
venită.

I Cu viteză — I 
| la viteză!

ILa rubrica noastră din ziarul t din 5 martie era „prezentată" o 8 recordmenă de viteză-auto (110 J
Ikm pe oră în oraș). Răspunsul . Inspectoratului de miliție al 8 municipiului București, semnat 8 de tovarășii colonei C. Berlescu
Iși Gh. Ștefăneasa, ne-a sosit I prompt, cu viteză : sancțiune bă- i nească (250 lei amendă pe loc) I

Iși „REȚINEREA PERMISULUI . 
DE CONDUCERE ÎN VEDEREA 
REEXAMINĂRII LA REGULI- I 
LE DE CIRCULAȚIE".

I Conducători auto, rețineți ! IVine timpul frumos, începe cir- | culația masivă — și nu-i bine • Isă confundați străzile și șoselele J cu pistele de raliuri. La viteze (excesive) se reacționează... tot 9 
Icu viteză. Cuvenită și legală ! ,

Rubrică redactată de : 8
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID

| ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

nu a desenit încă

ACȚIUNE
și imitară

3
fermă, cuprinzătoare
Gospodărirea judicioasă a metalului, reducerea normelor de consum industrial în acest domeniu — sarcini bine precizate în planul de stat pe acest an — interesează în cel mai înalt grad atît pe producătorii, cit și pe consumatorii metalului, prețioasă materie primă a economiei naționale. Siderurgiștii au, în acest sens, îndatorirea să asigure sporirea producției de oțeluri superioare, livrarea către industria prelucrătoare a profilelor la dimensiuni corespunzătoare necesităților concrete ale întreprinderilor constructoare de mașini. Și nu numai atît, ei trebuie să reducă propriul consum de metal pe tona de produs finit, să pună capăt pierderilor, de orice natură ar fi ele. La rîndul lor, constructorilor de mașini le revine sarcina de a transforma metalul în mijloace tehnice cu greutăți mai reduse, cu însușiri calitative superioare, de a întreprinde perseverent măsuri în vederea respectării și diminuării normelor de consum la metal.Cum se înfăptuiesc aceste imperative în zona industrială a Reșiței, la combinatul siderurgic și uzina constructoare de mașini de aici ? Sub aspectul încadrării în normele de consum, rezultatele de pînă acum sînt contradictorii. In timp ce în unele secții și sectoare de producție metalul este folosit cu chibzuință, normele de consum fiind respectate, în altele canalele de irosire a a- cestuia continuă să rămînă deschise. La combinatul siderurgic, în sectorul oțelărie, de pildă, numai rebuturile și pierderile prin „scoarțe" și scurgeri depășesc, de la începutul anului trecut și pînă în prezent, cantitatea de 13 mii tone de oțel, din care circa 2 000 tone s-au înregistrat în lunile ianuarie și februarie a.c. In uzina reșițeană constructoare de mașini, secțiile prelucrătoare au economisit, în aceeași perioadă de timp, circa 800 tone de metal, iar în sectorul cald s-a depășit consumul de metal stabilit cu aproape 3 000 de tone.Specialiștii reșițeni justifică această stare de lucruri în modul următor : „încărcătura de metal stabilită pentru tona de oțel lichid este o normă oarecum insuficientă față de complexitatea produselor fabricate la uzina constructoare de mașini. Fierul vechi nu este de calitate corespunzătoare, noi avem nevoie de un fier vechi „greu" ori, în multe cazuri, utilizăm ce găsim, chiar și tablă. Sigur că, în asemenea condiții, s-a depășit consumul specific la sectorul cald" (ing. Ion Sbierea, director general adjunct al grupului de uzine). „Hunedoara ar trebui să ne livreze blumuri de mai bună calitate, întrucît multe din rebuturile noastre se datoresc calității necorespunzătoare a acestor semifabricate" (ing. Ion Izvenaru, șeful liniei mijlocii de laminoare de la combinatul siderurgic).Departe de noi intenția de a subestima părerile acestor specialiști, dar practica arată că nu deficiențele etalate au fost precumpănitoare în depășirea consumurilor normate de metal. Aproape în fiecare ședință — atît la combinatul siderurgic, cît și Ia uzina reșițeană — se vorbește despre pierderile de metal, despre cauzele lor subiective, apoi se stabilesc măsurile necesare pentru lichidarea acestora. Iar urmarea ? La oțelăria combinatului, bunăoară, în ianuarie și februarie 1970 procentul de rebut, uitîndu-se angajamentul ca acesta să fie redus cu 15 la sută, a fost mai mare decît cel din anul precedent.Să urmărim evoluția normelor de consum de metal în acest an, comparativ cu realizările anului trecut. Siderurgiștii, la încărcătura de metal in șarja de oțel, și-au propus să mențină norma la nivelul atins în 1969, de fapt cea existentă în anul... 1968. A-

(Urmare din pag. I)gricole din județele Teleorman, Dîmbovița, Iași, ș.a. unde ponderea lucer- nei este încă redusă. Această situație se explică prin insuficiența semințelor de lucernă, care nu satisfac nici pe departe nevoile cooperativelor a- gricole. Tot așteptînd să primească semințe produse de alții, unitățile agricole au neglijat propriile loturi semin- cere ajungîndu-se în situația ca acum să fie solicitate semințe din import. Este evidentă cerința imperioasă de a se aplica de pe acum lucrările de îngrijire și de fertilizare, de a stabili cele mai bune culturi care dau certitudinea sporirii producției de semințe de lucernă la hectar.în domeniul atît de important al semințelor este nevoie să se acționeze cu promptitudine pentru îmbunătățirea situației actuale, cît și prin măsuri de perspectivă referitoare la organizarea producerii și înmulțirii soiurilor și hibrizilor de înaltă productivitate, atît în gospodării specializate, cît și în cadrul loturilor se- mincere ale unităților beneficiare. Nu se poate concepe perpetuarea situațiilor anacronice, cînd numeroase unități agricole, care cultivă plante de nutreț, așteaptă să primească semințe produse de alții. Totodată este nevoie să fie larg promovate tehnologiile moderne în culturile semin- 

nalizind structura acestei norme, se observă că în anul 1970 se vor utiliza la o tonă de oțel 1060 kg de fontă și fier vechi, adică tot atît cît în anul 1968 și cu 2 kg mai mult decît s-a consumat anul trecut. „Curată" economicitate, cum se spune ; în ciuda perfecționărilor aduse procesului de producție din combinat, apare tendința de a bate pasul pe loc în domeniul reducerii normelor de consum. Este greu de crezut că harnicul colectiv al combinatului reșițean se poate mulțumi cu această situație, că în secții și sectoare s-au epuizat rezervele de economisire a metalului, de diminuare a rebuturilor. De aceea, este necesară o revizuire a normelor de consum stabilite, potrivit posibilităților reale ale producției, capacității muncitorilor și inginerilor de aici — acțiune ce trebuie încheiată în cel mai scurt timp.Arătam mai înainte că — prin plan — colectivul Uzinei constructoare de mașini din Reșița și-a propus să diminueze normele de consum cu 8,1 la sută în acest an. Practic, pe produse, la compre- soare, raportat pe mc de capacitate, se va consuma cu 12 la sută mai puțin metal decît în anul 1969', iar la motoare electrice, greutatea în metal raportată la 1 kW putere se va micșora cu 20 la sută. Din păcate, nu în toate situațiile se constată o astfel de concentrare firească a eforturilor în vederea reproiectării produselor, reducerii consumului de metal. Să exemplificăm. La generatorii electrici și la utilajul chimic, pentru acest an s-a preconizat un consum de metal, pe unitatea de putere sau de capacitate, mai mare decît în a- nul trecut. Specialiștii cu care am discutat ne-au oferit fel de fel de justificări : este vorba de alte tipuri de produse, există greutăți în aprovizionarea cu unele materiale. Realitatea demonstrează Insă că nu s-a acordăt atenția cuvenită folosirii unor înlocuitori, a unor tehnologii mai e- conomice, care ar fi permis reducerea greutății produselor respective. S-au acceptat cu destulă ușurință soluții necorespunzătoare, la unele piese consumîndu-se de 5 ori mai mult metal decît greutatea lor în stare finită ; la altele, tehnologii prevăd eșantioane, pentru încercări mecanice, ce cîntăresc de 3—4 ori mai mult decît piesa în sine, deși nu o dată s-a constatat că, în cele din urmă, aceste probe nici n-au fost necesare.Uneori colectivul uzinei reșițena este pus în situația să nu poată economisi pe toate căile metalul. Nu este 

cere pentru mărirea producției de semințe la hectar. Recent, Ministerul Agriculturii și Silviculturii a stabilit o serie de măsuri stimulative pentru producătorii de semințe de înalta valoare biologică și culturală. Principalul este ca măsurile preconizate 

să fie traduse în viață într-un timp cit mai scurt.Revenind la ceea ce trebuie să se facă înainte de începerea din plin a însămînțărilor, amintim că o bună parte din semințele existente nu sînt transportate în unitățile care trebuie să le însămînțeze. Este cazul la unele culturi care trebuie însă- mînțate în primă urgență ca : mazărea, ovăzul, măzărichea etc. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, pînă în ziua de 7 martie, din 5 000 de tone de mazăre asigurate prin Agrosem au 

nici o exagerare. Uzina primește multe proiecte din afară, de la Institutul de proiectări laminoare și cel de construcții de mașini, ambele din Capitală, de la Institutul de proiectări-macarale din Timișoara. Or, în aceste proiecte, coeficienții de utilizare a metalului sînt uneori vizibil scăzuți, tipizările se folosesc anevoios — situație în care se află documentația pentru poduri și macarale sosită nu de mult de la institutul amintit din Timișoara. Uzina nu are capacitate de lucru pentru re- proiectare și nici posibilități legale de a achita terților costul unor asemenea operații. Și, ca atare, lucrurile rămin așa cum sînt.La uzina reșițeană ne-am notat și următoarea părere :— Noi am putea reduce cu circa 
20 la sută greutatea construcțiilor metalice prevăzută în proiectele primite, chiar de la institutele din afară, dacă am putea folosi ca materie primă, într-o pondere mal mare, oțeluri slab aliate, ne-a spus ing. Tudor Gherhardt, inginerul șef de concepție al U.C.M. — Reșița.— De ce nu le solicitați combinatului siderurgic, care are asimilate în producție asemenea oțeluri ?— Le-am putea lua de la combinat, dar aceste oțeluri nu prezintă garanțiile necesare de sudabilitate, de rezistență la temperaturi.Specialiștii combinatului siderurgic afirmă, însă, că oțelul lor slab aliat este bun, că se încadrează în STAS-url, dar nu au comenzi din partea uzinei. Iată, așadar, o situație paradoxală : două mari unități industriale de prestigiu, despărțite doar de un mic pod peste Bîrzava, nu reușesc să se înțeleagă asupra unor probleme a căror rezolvare pozitivă este de evidentă utilitate pentru economia națională. Dacă practica acestoiT tergiversări s-ar Inlș,cui : cu rezolvări operative, mii, zeci de mii de tone de metal ar fi economisite, ar primi destinații corespunzătoare și nu ar mai fi irosite. Cerințele privind reducerea normelor de consum de metal sînt mari în acest an, iar cele două întreprinderi reșițene au reale posibilități să le înfăptuiască operativ. Totul depinde de măsurile energice ce vor fi aplicate în acest sens, de intervenția specialiștilor din unitățile amintite, din Centrala siderurgică și Grupul industrial de uzine Reșița, de sprijinul ministerelor de resort.

Dan POPESCU 
Eugen FIERARU

Secjia finisaj de la filatura Oltenița

fost ridicate de către cooperativele agricole 4 600 de tone. Și doar este știut că mazărea trebuie însămînțată „în mustul zăpezii", imediat ce mașinile pot intra în cîmp. De asemenea, cooperativele agricole din județul Bihor încă n-au transportat din de

pozitele Agrosem 78 tone de măză- riche, cele din Buzău — 50 de tone, Ialomița. — 40 de tone, Olt — a- proape iOO de tone.în unitățile agricole situate în zonele de deal din Moldova, Transilvania, Dobrogea și altele pe mii șl mii de hectare, producția de furaje ar putea fi triplată nu atit prin investiții masive, cît prin simpla extindere a unor culturi pretabile condițiilor locale cum sînt sparceta, ghiz- deiul etc. Este adevărat că și la a- ceste culturi cantitățile de semințe nu sînt suficiente. Dar atîtea cite au

Astă toamnă, am fost martorul unei întimplări aparent banale. Un inspector sanitar a a- mendat una din salariatele unu' bufet, care nu se îngrijise de curățenia meselor și a veselei. Mărinimos, gestionarul s-a oferit pe loc să plătească 12,50 lei, reprezen- tînd jumătate din minimul prevăzut. Simbolica amendă a avut o și mai simbolică eficiență : lucrurile nu s-au îndreptat, cei în culpă apreciind că au obținut o nouă dispensă de la obligația respectării regulilor de igienă. Nu este singurul caz în care propria răspundere pentru starea de igienă era scoasă complet din cauză, în care instrumentul legal, ce ar fi putut determina o schimbare, se dovedea ineficient.Intre timp lucrurile s-au schimbat. A apărut Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind stabilirea și sancționarea contravențiilor Ia normele legale de igienă (H. C. M. 2 506 din 31 decembrie 1969), act normativ perfecționat, menit să înlăture tocmai carențele menționate.Ce a adus nou hotărîrea amintită și ce constatăm cu privire la a- plicarea ei, acum, după două luni și jumătate de la a- pariție? Toți specialiștii cu care am discutat, în general persoane chemate s-o aplice, subliniau criteriile judicioase pe care se bazează, expunerea clară și simplă, pe categorii și în ordinea gravității, a abaterilor și a consecințelor lor și în special lărgirea cercului a- celor organisme care au dreptul și obligația de a constata și sancționa diferitele abateri de la normele legale de 1- gienă și a lua măsuri pentru prevenirea lor. In baza noii reglementări nu numai personalul inspectoratelor sanitare are calitatea de a acționa pentru a impune respectarea regulilor, ci și cadrele de conducere ale consiliilor populare, medicii de circumscripții și alte cadre sanitare, inspectorii comerciali de stat, inspectorii pentru protecția muncii, ofițerii și subofițerii de miliție.— Nu va duce cumva aceasta la o diluare a răspunderilor ?— Nu, dimpotrivă — subliniază dr. Barbu Stăncescu, de la Inspectoratul sanitar al Capitalei. Noul act normativ nu ne absolvă de răspundere, cl ne sporește posibilitățile de a interveni eficient, înțelegerea necesității autocontrolului igienico-sanitar în toate colectivitățile, aplicarea lui cu maximă exigență au devenit probleme din cele mai importante, de fond. Pentru ă ne putea bază îritr-o- măsură cît mai mare' pe' acest autocontrol, sectorul de igienă alimentară al inspectoratului a organizat, la finele lunii ianuarie, prelucrarea noilor dispozițiuni legale cu reprezentanții tuturor organizațiilor comerciale, cu conducerile administrative din învățămîntul superior (pentru cantine), cu cadrele medicale vizate. S-a recomandat cu această ocazie ca prelucrarea să se facă apoi cu toți salariații.în colaborare cu inspectoratele comerciale, măsuri asemănătoare au fost luate la Timișoara, Turnu Severin, Rm. Vîlcea și în . alte orașe, pe care le-am vizitat recent. Dar ce constatăm ? Deși activitatea inspectoratelor sanitare nu

fost produse trebuie însămînțate la timp. Or, pînă în prezent, din depozitele Agrosem au fost transportate numai 360 tone de sparcetă din totalul de 600 de tone.Dintre urgențele de sezon fac parte și acțiunile pentru depistarea semin

țelor ce prisosesc unor unități agricole și redistribuirea lor acolo unde este nevoie. în loc să se ocupe de această importantă acțiune, unele organe agricole preferă să solicite semințe Ministerului Agriculturii și Silviculturii. Deși în multe cooperative agricole din județul Cluj lipsesc semințele de mazăre, măzăriche, lucernă și trifoi, resursele locale nu sînt explorate și puse în valoare. A- cum, în preajma însămînțărilor, cooperativele agricole din Dîrja, Chi- dea, Frata și altele abia au început treieratul trifoiului de sămînță, lu

se rezumă la aspectele de Igienă alimentară — ele se ocupă și de igiena comunală, școlară, de epidemiologie și de protecția muncii — în nici unul din centrele vizitate nu a existat vreo inițiativă sau măsură de anvergură analoagă celor din sectorul alimentar. Ici, colo, cite o adresă trimisă unor întreprinderi comunale sau inspectorate școlare, prin care se atrage atenția asupra noilor reglementări, în multe locuri nu s-a făcut nici atît.Poate, se vor întreba unii, o dată ce există o serie de obligații clare, înscrise în noul act normativ, de ce ar mai trebui inspectoratele sanitare să-i tragă pe alții de mî- necă ? Intr-adevăr, inspectoratele 

mult așteptate 
iși așteaptă 
aplicarea
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA 
NORMELOR LEGALE DE IGIENĂ

sanitare sînt chemate să vegheze la aplicarea riguroasă a prevederilor hotărîrii. Dar hotărîrea se adresează în același timp, vizindu-le direct, și altor foruri și instituții datoare să impună respectarea normelor legale de igienă. Este limpede că ea obligă, direct și nemijlocit, conducerile unităților din sub- ordinea acestor foruri și instituții de a-și lua atribuțiile în serios fără vreun impuls exterior. Deci, înainte de a discuta aspectele aplicării sancțiunilor, trebuie pusă problema unei sistematice acțiuni profilactice, de prevenire a abaterilor. Or, o asemenea acțiune este condiționată de înțelegerea justă a îndatoririlor ce revin cadrelor de conducere din toate categoriile de unități, de instaurarea unei concepții clare privind calitatea lor de parteneri ce urmăresc același obiectiv, obligațiile lor trebuind să se echilibreze în mod judicios pe balanța răspunderilor.Cum stau lucrurile in această privință ?Rm. Vîlcea. I! întrebăm pe tov. C. Birță, șeful serviciului de gospodărie comunală din acest municipiu— care nu excelează în nici un caz prin respectarea regulilor de igienă— dacă cunoaște noua hotărîre. „în general, da — ne-a răspuns el. Dar noi aplicăm o decizie (mai veche— n.n.) a comitetului nostru executiv". Cum poate fi acceptat ca un salariat, cu răspunderi directe în- tr-un domeniu cetățenesc important, să gîndească astfel ? Oare pentru . el o hotărîre a guvernului nu e obligatorie ? Tov. I. Popescu, inginerul șef al direcției de gospodărie comunală și locativă a județului Timiș, arată că nici direcția, nici întreprinderile din subordine nu au fost solicitate de că-

Foto : S. Cristian
crare care trebuia terminată din anul trecut. Această întîrziere este de neconceput dacă ținem seama că pe meleagurile clujene trifoiul constituie una din principalele surse de proteină pentru hrana animalelor. Neglijențe se constată și în ce privește transportul semințelor repartizate prin Agrosem și în alte județe. Pînă în ziua de 7 martie cooperativele agricole au ridicat din depozitele Agrosem numai 400 tone de semințe de trifoi din 1 500 tone repartizate.Această problemă nu se rezumă la plantele furajere. Agrose- mul a pus la dispoziția cooperativelor agricole 47 000 tone sămînță de porumb hibrid din care 37 000 tone au ajuns la destinație, fiind tergiversată preluarea a zece mii de tone de porumb, deși această lucrare este înlesnită acum cînd mijloacele nu sînt angrenate în alte munci. Este de precizat că costul total al seminței la porumb reprezintă numai 3 la sută din cheltuielile de producție. Oare nu este convingător argumentul că, cu acest minim procent de cheltuieli, semințele hibride asigură un spor de producție de peste 30 la sută ? Chiar și numai acest argument pledează suficient în favoarea măsurilor pentru asigurarea semințelor. Este adevărat că, cu mijloacele

vicepreședinți împu- a efectua, în numele în direcția respectării pe care le conține, orașului Turnu Se-

tre inspectoratul sanitar să ia măsuri de aplicare a recentei hotărîri. Din H.C.M. rezultă că primarii municipiilor și altor localități pot da unor ternicirea de lor, controlul prevederilor La primăria verin însă, la începutul lunii martie, vicepreședintele de resort, tov. Nicolae Vizdei, nu primise încă decizia de împuternicire. Desigur, nu interesează numai ca respectivii vicepreședinți să capete învestitura formală, ci, o dată cu aceasta, să intre efectiv în noile drepturi, să-și exercite mandatul.Trebuie făcută o distincție netă, clară, între sarcina inspectoratului sanitar de a constata și sancționa, contravențiile și răspunderea incomparabil mal mare pe care o au conducerile de u- nități, de sectoare, obligate să ia a- semenea măsuri care să asigure respectarea cu sfințenie a normelor legale, pentru că este anormal ca, avînd „mătura" în mină, să aștepți ca alții să-ți măture casa. Totuși, hotărîrea se aplică, dar aidoma prevederilor legale vechi (doar cu cuantumul amenzilor modificat), aproape exclusiv de către inspectoratele sanitare, care n-au folosit decît într-o mică măsură ocazia oferită de apariția noii, i hotărîri pentru a- tragerea tuturor factorilor interesați la activitatea de ridicare a stării igienico-sanitare. Intr-adevăr, intervențiile inspectorilor sanitari au devenit indicațiile date de în mai mare măsu-mal eficiente, ei se respectă ră. In Capitală, la finele lunii trecute, au fost controlate peste o sută șaizeci de unități comerciale ; în județul Timiș organele inspecției sanitare au fost nevoite să dea șase decizii de închidere a unor unități de alimentație publică, bazine de înot, ateliere, pînă la înlăturarea deficiențelor ; sancțiuni și decizii de închidere a unor unități au fost aplicate și în județul Mehedinți. Nu ne îndoim de faptul că toate au fost necesare, întemeiate și vor avea darul de a contribui la ridicarea stării igienico-sanitare a locurilor respective. Dar ceea ce trebuie obținut, înainte de toate, prin aplicarea noii hotărîri, este intensificarea acțiunii profilactice, prevenirea situațiilor necorespunzătoare.Nu a avut nimeni pretenția ca In două-trei luni, pe acest tărîm, pe care multe unități comerciale, industriale, școlare, cantine, șantiere, gări 'Și alte locuri publice’sînt încă, deficitare, să se petreacă transformări radicale. Dar nici nu poate fi acceptat ca luni în șir o serie de factori. investiți cu dreptul de a face constatările de rigoare și a acționa, să rămînă pasivi, absenți de la datorie. De aceea, considerăm că, fără a aștepta alte indicații și precizări, toți cei autorizați a aplica prevederile legale ar trebui să stabilească, pe planul fiecărui județ și localități, criteriile de colaborare cu inspectoratele sanitare în scopul promo- toate ducigieni- țări.vării perseverente, prin mijloacele, a măsurilor ce Ia îmbunătățirea situației co-sanitare la scara întregii
Al. PLAIEȘU
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Curs 
de specializare
BAIA MARE. (Corespondentul 

„Scinteii") : între 3 și 21 martie, 
la Baia Mare, se desfășoară 
un curs de specializare la care 
participă circa 40 de cadre 
din serviciile de organizare a 
producției, normarea muncii 
și salarizare de la unele u- 
nități maramureșene. Au loc 
expuneri, consultații, dezba
teri, demonstrații practice, pe 
teme privind măsurarea și nor
marea muncii, organizarea știin
țifică a prodttcției, creșterea 
productivității muncii, structu
ra timpului de lucru, analiza 
procesului de producție, organi
zarea transportului și a ampla
sării lui, organizarea și nor
marea personalului tehnico-ad- 
ministrativ, unele probleme de 
ergonomie.

existente, transportul s-ar putea e- fectua în numai cîteva zile. Dai tot atît de adevărat este că nu se pot trece cu vederea situațiile din 4nii trecuți cînd, în multe unități, s-a pornit la semănat fără sămînță.O problemă de maximă importanță și urgență o constituie completarea stocului de semințe în unitățile unde analizele de laborator au arătat că procentul de germinație este redus, în aceste situații se impune să se facă totul pentru procurarea unor semințe corespunzătoare sau să se completeze cantitățile existente în vederea măririi normei de însămîn- țare. Specialiștii pot și trebuie să facă calcule pentru stabilirea normei de semănat în funcție de rezultatele înscrise pe buletinele de analiză, de gradul de fertilitate a solului, de tehnologia adoptată și de alte criterii tehnice.Ținînd seama de urgența problemelor amintite, de necesitatea de a asigura semințe corespunzătoare pentru fiecare parcelă de teren, de a se evita goana după semințe în timpul desfășurării campaniei, este nevoie ca organele agricole județene, conducerile unităților agricole să facă totul pentru ca cele mai bune semințe să fie puse la baza viitoarei recolte.
/
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

monstrăm în flecare zi, In fiecare 
ceas, în fiecare minut, superiori
tatea orînduirii noastre. Prin suc
cesele pe care le obținem în con
strucția socialistă sprijinim clasa 
muncitoare și forțele progresis
te din țările capitaliste și din 
toată lumea în lupta pentru răs
turnarea imperialismului și victo
ria societății socialiste. (Vii aplau
ze). Spunînd toate acestea, tova
răși, nu uităm nici un moment 
că în lume există încă puternice 
forțe imperialiste, că orînduirea 
capitalistă mai dăinuie pe o în
semnată parte a globului; aceasta 
cere desfășurarea unei ample lup
te împotriva imperialismului, pen
tru triumful cauzei socialismului 
și păcii în lume. Aceasta presupu
ne, de asemenea, să găsim acele 
ivrme de conducere a construcției 
socialiste, acele forme ale activită
ții ideologice și politice care să 
facă imposibilă pătrunderea orică
rei influențe a imperialismului sau 
a ideologiei sale.

Știți bine, — aici sînt și o serie 
de tovarăși care au lucrat în ile
galitate — nouă nu ne-a fost nici
odată frică să ne înfruntăm cu 
ideologia capitalismului, a imperia
lismului ; totdeauna din această 
înfruntare am ieșit victorioși. (A- 
plauze puternice). De aceea noi 
sîntem convinși că nu există în 
lume nici o forță — inclusiv ideo
logia imperialismului care s-a 
dovedit falimentară — care să 
poată în vreun fel sau vreodată 
abate partidul nostru comunist, pe 
comuniștii români, . clasa noastră 
muncitoare, poporul român de pe 
calea societății socialiste șl comu
niste. In lupta pe care o duce, in
clusiv împotriva Ideologiei impe
rialiste, ideologia noastră marxist- 
leninistă este superioară, socialis
mul este superior l El a triumfat 
pe deplin în țara noastră I Sîntem 
convinși că idealurile nobile ale 
socialismului, măreața concepție a 
marxism-leninismului despre lume 
și viață vor triumfa în întreaga 
omenire. (Aplauze puternice).

Desigur, nici o victorie nu se 
realizează de la sine. Dacă nu 
vom ști cum să organizăm munca 
și să folosim mijloacele materiale, 
forța de muncă, cadrele, cuceririle 
științei șl culturii spre a asigura 
progresul rapid al societății noastre, 
firește, se pot ivi greutăți. Cunoaș
teți că am avut asemenea greutăți, 
că mai avem încă în munca noastră 
lipsuri; de aceea, spre a asigura 
victoria comunismului trebuie să 
ne îmbogățim necontenit cunoștin
țele în toate domeniile de activi
tate — inclusiv în conducerea ope
rei de construcție socialistă. Numai 
astfel vom lucra tot mai bine, cu 
rezultate tot mai bune. Am subli
niat toate acestea, tovarăși, pentru 
a înțelege ce mare importanță a- 
cordă conducerea noastră proble
mei învățămîntului superior de 
partid, pregătirii cadrelor în toate 
domeniile, inclusiv în domeniul 
conducerii partidului și statului, 
al conducerii societății noastre.

Noi pornim de la faptul că co
munismul reprezintă sinteza a tot 
ce a făurit mai bun omenirea în 
toate domeniile, inclusiv în cel al 
cunoașterii. Trebuie să înțelegem 
că nu poți fi un bun comunist — 
și cu atît mai mult un bun acti
vist de partid și de stat — decît 
dacă te străduieștl neîncetat să-ți 
îmbogățești cunoștințele cu cuceri
rile științei și culturii, dacă stăpî- 

de stat li se face © primire entuziastă, deosebit de călduroasăȘ Conducătorilor de partid ji

nești cît mal bine învățătura mar- 
xist-leninistă și știi să o aplici la 
condițiile concrete în care îți des- 
fășori activitatea. în acest spirit, 
consider necesar ca Academia 
„Ștefan Gheorghiu" să acorde și 
mai multă atenție ridicării nivelu
lui învățămîntului, legării lui 
strînse de practica construcției so
cialiste din țara noastră, studierii 
atente a experienței partidului și 
statului nostru. în același timp 
este necesară studierea experienței 
Uniunii Sovietice, a celorlalte țări 
socialiste, a mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, spre a 
putea trage cele mai bune con
cluzii pentru activitatea viitoare. 
Noi am considerat și considerăm 
că numai îmbinînd în mod armo
nios experiența proprie cu expe
riența altor țări, cu experiența 
universală în făurirea noii orîn- 
duiri sociale, vom reuși să creăm 
condiții pentru mersul tot mai 
ferm — și cu cît mai puține gre
șeli — înainte, spre comunism. 
(Vii aplauze).

în cadrul Academiei se studiază 
acum un cerc larg de probleme. 
Locul principal îl ocupă studierea 
concepției materialist-dialectice 
despre lume. Consider că acesta 
este un lucru foarte bun, pentru 
că noi ne propunem ca în cadrul 
acestei școli să formăm activiști 
de partid, conducători ai construc
ției de partid și de stat. Or, pen
tru aceasta, pe lingă cunoștințele 
generale, științifice, culturale, sînt 
indispensabile o bună pregătire 
ideologică, cunoașterea șl înțelege
rea — nu dogmatică, cl creatoare 
— a marxism-leninismului. (A- 
plauze puternice). Cred însă că nu 
îmi va fi luat în nume de rău 
dacă voi arăta că nu in aceeași 
măsură se acordă atenție, In ca
drul Academiei, problemelor știin
ței conducerii; aceste probleme nu 
ocupă locul corespunzător In pro
gramul școlii. Este necesar ca în 
viitor, ținînd seama de profilul ca
drelor pe care dorim să le formăm 
în această Academie, să se acorde 
o atenție mai mare acestui dome
niu esențial pentru partidul și sta
tul nostru. De asemenea, aș dori 
să subliniez că trebuie să organi
zăm astfel studiul încît acesta să 
ajute pe cursanțl, nu să-și însu
șească citate, pe care să le învețe 
pe dinafară, ci să-i deprindă să 
judece fenomenele și evenimentele 
pe baza materialismului dialectic 
și istoric, să-i ajute să tragă 
concluziile corespunzătoare pen
tru activitatea practică. Să avem 
permanent în vedere faptul că 
marxism-leninismul nu înseamnă 
însușirea mecanică a unor cu
noștințe din trecut, că el este o 
metodă de gîndire și cercetare a 
realităților epocii în care trăiești 
și activezi. Numai acei comuniști 
care acționează astfel se dovedesc 
a fi la înălțimea menirii lor, pot 
răspunde cu succes sarcinilor pe 
care partidul, clasa muncitoare, po
porul li le încredințează. (Vii a- 
plauze). Acest adevăr, confirmat 
tot timpul de viață, are în epoca 
noastră — epoca uriașelor trans
formări revoluționare a societății, 
a avîntulul nestăvilit al științei și 
tehnicii — o importanță hotărâ
toare pentru elaborarea unei linii 
politice juste, a tacticii șl strate
giei revoluționare, pentru făurirea 
cu succes a socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice).

Comitetul Central cere tovarăși
lor care lucrează în învățămîntul 

de partid, al științelor sociale șl 
politice să-și intensifice eforturile 
pentru ridicarea nivelului politic 
și ideologic al tuturor membrilor 
de partid, pentru formarea con
științei socialiste a întregului nos
tru popor. în legătură cu aceasta 
cred că nu voi supăra pe tovarășii 
ce lucrează în Academia de în- 
vățămînt social-politic, precum și 
la Academia de științe social-po- 
litice recent creată, dacă voi spune 
cît este de necesar ca cei care 
muncesc în domeniul ideologic, în
deosebi în aceste două academii, 
să se preocupe de ridicarea pro
priului lor nivel de cunoștințe, a 
propriului lor nivel ideologic ; nu
mai așa ei vor putea îndeplini sar
cinile pe care Comitetul Central, 
partidul le pun în fața științelor 
sociale, a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", vor putea aduce o 
contribuție tot mai importantă la 
făurirea de noi detașamente de 
activiști, de cadre ale parti
dului nostru. (Vii aplauze).

Sărbătorirea Academiei de învă- 
țămînt social-politic are loc în 
ajunul aniversării a 100 de ani de 
la nașterea marelui Lenin. Cel mai 
bun omagiu pe care-1 putem adu
ce memoriei genialului Lenin este 
să facem totul pentru ridicarea 
nivelului politic și ideologic al 
membrilor partidului. Să ne 
călăuzim neabătut in întreaga 
noastră activitate după concepția 
marxist-leninistă, să servim fără 
preget interesele clasei muncitoa
re, ale națiunii noastre socialiste, 
să milităm neabătut pentru dezvol
tarea colaborării dintre țările so
cialiste, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a întregului front antiimperialist 
(Aplauze prelungite).

Politica partidului nostru, pă
trunsă de grijă pentru interesele 
clasei muncitoare, ale poporului 
nostru, de preocupare pentru întă
rirea continuă a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, să 
constituie un puternic îndemn 
pentru cadrele din învățămînt, 
pentru cursanți, pentru toți acti
viștii noștri de a-și îmbunătăți 
continuu pregătirea ideologică. în 
felul acesta ne vom îndeplini atît 
îndatoririle față de clasa noastră 
muncitoare, față de poporul nostru, 
cît și față de mișcarea comunistă 
internațională. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,

Dumneavoastră, cadrelor din în
vățămîntul superior ideologic, 
partidul v-a încredințat o muncă 
de mare cinste și răspundere; 
dumneavoastră, studenților Acade
miei, partidul vă cere ca în anii 
care îi petreceți pe băncile acestei 
școli să învățați cu temeinicie, să 
vă însușiți în mod creator 
marxism-leninismul și problemele 
construcției practice a socialismu
lui și comunismului. Sînt încredin
țat că și unii, și alții veți face 
totul pentru a răspunde cu cinste 
și în cele mai bune condiții 
acestei mari încrederi acordate de 
partid. (Aplauze puternice).

Vă urez tuturor noi și noi succe
se în activitatea dumneavoastră I 
Să munciți în așa fel, încît să adu
ceți o contribuție tot mai însem
nată la triumful marxism-leninis
mului, la victoria comunismului, la 
cauza prieteniei și colaborării între 
popoarele din întreaga lume I (A- 
plauze puternice, prelungite, ura- 
le ; se scandează : „P.C.R.-P.C.R.", 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

(Urmare din pag. I)

grijii și prețuirii ce o manifestați 
permanent pentru formarea și 
pregătirea cadrelor de activiști, 
chemate să transpună în viață po
litica marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român.

In sfertul de veac care a trecut, 
școala superioară de partid și-a 
făcut un titlu de onoare din a sluji 
cu devotament cauza partidului. 
Desfășurîndu-și activitatea sub în
drumarea nemijlocită a Comitetu
lui Central, școala „Ștefan Gheor
ghiu" s-a străduit să-și îndepli
nească, în condiții cît mai bune, 
sarcinile de mare răspundere, s-a 
încadrat cu toate forțele în pre
ocupările partidului de a forma și 
educa activiști politici capabili să 
îndeplinească cu pasiune și com
petență sarcinile încredințate de 
partid de a contribui activ la mo
bilizarea maselor în vederea în
făptuirii neabătute a liniei politice 
a Partidului Comunist Român.

Mii de absolvenți ai acestei școli 
muncesc cu devotament și price
pere în cele mai diverse domenii, 
mulți dintre ei îndeplinesc sarcini 
de înaltă răspundere în partid și 
în stat.

Activitatea desfășurată de școa
la superioară de partid de la în
ființare și pînă în prezent este 
parte integrantă a luptei purtate 
de partid pentru asigurarea desfă
șurării victorioase a revoluției și 
construcției socialiste în țara noas
tră. Conducerea partidului, asigu
rând o compoziție preponderent 
muncitorească a cursanților școlii, 
promovează și pe această cale în 
locurile de mare importanță pen
tru construcția șl dezvoltarea so
cială a țării elementele muncito
rești, pentru a imprima muncii de 
partid spiritul revoluționar, com
bativ, de disciplină și răspundere, 
caracteristic clasei muncitoare.

Suflul înnoitor imprimat în toate 
domeniile de activitate de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, marile sarcini pe 
care programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea, le 
ridică In fața poporului nostru 
exercită o puternică înrâurire a- 
supra întregii activități din învăță
mîntul de partid. Experiența ul
timilor ani dovedește însemnătatea 
hotărârii Comitetului Executiv al 
Comitetului Central din 1966 pri
vind perfecționarea învățămîntu
lui de partid și marchează un mo
ment important în ridicarea pre
gătirii politico-ideologice a acti
viștilor de partid, de sindicat și de 
U.T.C., în creșterea competenței 
lor In munca politică, organizato
rică și ideologică".

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la rezultatele obținute în 
pregătirea cadrelor, în moderniza
rea procesului de învățămînt, 
subliniind că, coordonata funda
mentală a întregii activități a con
stat în înarmarea activiștilor care 
studiază în Academie cu politica 
internă șl internațională a parti
dului. informarea și dezvoltarea 
trăsăturilor caracteristice militan
tului comunist.

„S-a creat o tradiție pe care 
sîntem chemați s-o cultivăm, a 
spus în continuare vorbitorul, ca 
activiștii formați în Academia 
noastră să-și îndeplinească cu ab
negație sarcinile care le sînt încre
dințate. Vă asigurăm că promoția 
care va absolvi peste cîteva luni 
Academia, prima promoție a Aca
demiei în noua ei structură, va 
confirma această tradiție.

Sîntem conștienți că In activita
tea corpului didactic, a organizații
lor de partid din Academie sînt 
încă neajunsuri, că avem încă 
multe de făcut pentru promovarea 
consecventă a modului creator în 

care conducerea de partid abor
dează și rezolvă problemele prac
tice și teoretice ridicate de viață, 
pentru educarea cadrelor în spiri
tul eticii comuniste, al combativi
tății și răspunderii în muncă pe 
care le promovează partidul, pen
tru sporirea aportului Academiei 
în pregătirea superioară în acest 
spirit a cadrelor de partid, de sin
dicat și U.T.C., pentru intensifica
rea prezenței noastre în viața ideo
logică a țării, în confruntările 
ideologice contemporane".

După ce a subliniat că procesul 
făuririi societății multilateral dez
voltate solicită pregătirea activiș
tilor de partid într-o îmbinare or
ganică a teoriei cu practica, cu ex
periența organelor și organizațiilor 
de partid, călirea lor politică și 
ideologică, vorbitorul a spus : „A- 
precierea făcută de dumneavoa
stră, stimate tovarășe secretar ge
neral, că în etapa actuală întreaga 
activitate de exercitare a condu
cerii de către partid se întemeiază 
pe știință, obligă întregul corp di
dactic al Academiei la perfecțio
narea muncii sale.

Nu e un secret pentru nimeni că, 
deși au fost aduse îmbunătățiri 
programelor și cursurilor, multe 
părți ale disciplinelor sociale și po
litice mai poartă pecetea vechiu
lui, sînt încărcate cu material fac-, 
tologic, cu unele concluzii și idei 
depășite de viață. Se impune din 
partea noastră mai multă îndrăz
neală în introducerea unor teme 
și cursuri noi, care să țină pasul 
cu dezvoltarea științei contempo
rane, să deschidă orizonturi mai 
largi activiștilor. Ne propunem ca, 
militînd pentru înlăturarea unor 
atitudini neștiințifice, simpliste, în 
analiza curentelor de idei nemar- 
xiste, să întărim combativitatea 
partinică, să dăm mai multă sub
stanță atitudinii critice față de 
ideologia străină, față de influen
țele retrograde, idealiste. Spiritul 
științific, atitudinea creatoare, cla
ritatea și fermitatea ideologică tre
buie să fie în continuare atribute 
caracteristice ale lecțiilor, cursu
rilor și dezbaterilor din Academie, 
ale întregii activități pe care noi o 
desfășurăm pe frontul Ideologic".

în continuare, vorbitorul a spus : 
„Partidul și statul nostru promo
vează o politică externă științifică, 
profund principială și consecven
tă, care se bucură de sprijinul și 
adeziunea întregului nostru popor 
și de un binemeritat prestigiu in
ternațional. Străduințele noastre 
vor fi îndreptate spre reflectarea 
cît mai profundă în procesul de 
învățămînt, în activitatea de cer
cetare științifică și de propagandă 
a principiilor pentru care militează 
partidul nostru în relațiile inter
naționale și în mișcarea comunistă 
internațională.

Ne angajăm ca, urmînd cultiva
rea spiritului viu al metodei crea
toare marxist-leniniste în analiza 
și înțelegerea fenomenelor lu
mii contemporane, însușindu-ne 
profund sensul hotărârilor de par
tid, să sporim contribuția noastră 
la desfășurarea întregii activități 
a partidului, la aplicarea neabătu
tă în viață a politicii tale interne 
și externe".

în continuare se dă citire De
cretului Consiliului de Stat, prin 
care se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I Academiei de învățămînt 
social-politio „Ștefan Gheorghiu", 
pentru contribuția deosebită adusă 
la formarea cadrelor, Ia activitatea 
ideologică șl culturală, la opera de 
edificare a socialismului, cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la în
ființare.

In aclamațiile entuziaste ale tu
turor celor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a înmînat 
rectorului Academiei cea mai înal
tă distincție a patriei noastre.

Mulțumind cu emoție, rectorul 
Academiei, Ion Stoian, a subliniat 
că deosebita onoare ce se face a- 
cestei instituții obligă cadrele sale, 
pe studenți, să muncească mai 
bine, pentru a fi la înălțimea ce
rințelor, a exigențelor sporite pe 
care conducerea partidului le pune 
în fața lor.

A luat apoi cuvîntul studentul 
Gheorghe Crețu, din anul IV al 
Facultății de economie, care a 
spus: „Majoritatea covîrșitoare a 
studenților Academiei noastre au 
fosit muncitori, cărora partidul le-a 
încredințat sarcina de mare cinste 
și de mare răspundere de a lucra 
ca activiști. Eu însumi timp de a- 
proape 10 ani am fost muncitor 
miner, apoi am fost promovat în 
activul de partid. Am venit la 
școală din funcția de secretar al 
unui comitet raional de partid. 
Drumul parcurs de mine este ace
lași drum pe care l-au urmat ma
joritatea activiștilor care învață 
în prezent în Academia de învăță
mînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu".

Am amintit acest lucru pentru 
a sublinia că partidul nostru acordă 
în mod statornic o atenție deose
bită pregătirii cadrelor de activiști 
din rândurile clasei muncitoare, 
asigurând astfel politicii sale fer
mitatea și combativitatea, spiritul 
consecvent revoluționar propriu 
acestei clase.

Ne mai despart doar cîteva luni 
pînă cînd activiștii anului patru, 
prima promoție de absolvenți ai 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
vor încheia cursurile, urmînd să 
se integreze în activitatea practică 
de transpunere în viață a politicii 
partidului nostru, de valorificare 
a cunoștințelor însușite în anii de 
studiu.

Sîntem conștienți de faptul că 
sarcinile ce stau în fața organelor 

șl organizațiilor de partid în etapa 
actuală sînt deosebit de complexe, 
că ele cer din partea activiștilor de 
partid fermitate, hotărâre, iniția
tivă și muncă asiduă pentru gă
sirea celor mai corespunzătoare 
soluții în rezolvarea problemelor 
pe care le ridică viața. Este o în
datorire de onoare pentru noi, stu
denții anului patru, să răspundem 
pe deplin acestor cerințe puse în 
fața noastră de partid.

în încheiere, In numele tuturor 
activiștilor care studiază în Aca
demie, asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general al parti
dului, că vom spune „prezent" 
acolo unde partidul ne va trimite 
să muncim și că nu vom precupeți 
nici un efort pentru transpunerea 
în viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru".

în cuvîntul său, studenta Maria 
Lazăr, de la cursurile de perfec
ționare a cadrelor sindicale, a spus: 
Sînt fericită că am posibilitatea să 
aduc mulțumirile și recunoștința 
întregului colectiv al cursului 
nostru pentru condițiile create în 
vederea pregătirii noastre temeini
ce. Subliniind că Partidul Comu
nist Român se preocupă în mod te
meinic de îmbunătățirea activității 
sindicatelor, potrivit misiunii ce le 
revine acestora în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilatera
lă a României socialiste, vorbitoa
rea a continuat: Faptul că organi
zarea cursurilor de perfecționare a 
cadrelor sindicale are loc la Aca
demia de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" este o confir
mare elocventă a grijii pe care 
conducerea partidului o manifestă 
pentru a asigura sindicatelor un 
activ bine pregătit, competent, ca
pabil să desfășoare o activitate 
rodnică în rândul maselor.

De mare folos pentru activita
tea noastră de viitor ne vor fi cu
noștințele dobîndite în această pe
rioadă cu privire la organizarea și 
conducerea economiei naționale, la 
construcția de partid și sindicală, 
cunoașterea mai temeinică a legis
lației muncii, a normelor de con
viețuire socială pe baza eticii socia
liste.

Ca slujitori ai cauzei partidului, 
ca activiști ai sindicatelor, înțele
gem că îndeplinirea obligațiilor 
noastre este chezășuită de prezența 
noastră activă în mijlocul maselor, 
de ținuta etică înaintată, de consa
crarea eforturilor intereselor co
lectivității, ridicării bunăstării ge
nerale a întregului popor. Dorim 
din toată inima ca după termina
rea acestei școli să putem răsplăti 
prin muncă și prin rezultatele pe 
care le vom obține, grija pe care a 
manifestat-o partidul în pregătirea 
noastră, pentru a contribui la ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi ale progresului și civilizației. 
Acesta este angajamentul nostru 
și vă asigurăm că îl vom îndeplini 
întocmai.

A vorbit apoi Dan Florescu, ab
solvent al cursurilor de perfecțio
nare a cadrelor U.T.C. Aceste 
cursuri — a arătat el — au fost 
urmate în decursul anilor de peste 
1300 tineri comuniști deveniți în 
prezent cadre de nădejde în dife
rite domenii de activitate, care își 
aduc o contribuție de seamă la în
făptuirea politicii partidului, la 
opera de construcție socialistă, la 
educarea comunistă a tinerei gene
rații.

Hotărârile Congresului al X-lea 
— a spus în continuare vorbito
rul — documentele Comitetului 
Central privind îmbunătățirea 
muncii politice în rîndurile tine
retului ridică în fața activului 
Uniunii Tineretului Comunist sar
cini sporite. De aceea, vom depune 
toate eforturile pentru a ne însuși 
temeinic linia politică a partidu
lui, pentru a cunoaște măsurile 
promovate de partid și de stat în 
vederea dezvoltării multilaterale a 
societății noastre socialiste. La 
locurile noastre de activitate vom 
antrena tineretul la muncă, la des
fășurarea unei intense activități 
obștești, vom milita neobosit pen
tru educarea tinerilor în spiritul 
principiilor comunismului, al pa
triotismului și internaționalismu
lui socialist, al devotamentului și 
dăruirii generoase pentru intere
sele fundamentale ale poporului.

Sîntem conștienți că avem în
datorirea de a ne aduce contribu
ția la eduoarea tineretului în spiri
tul responsabilității sociale, de a-1 
antrena în înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, tineret capabil 
să ducă mai departe cu succes șta
feta progresului, a socialismului și 
comunismului în patria noastră, 
îndeplinind istoricele hotărâri ale 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

întîmpinat cu ovații, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Textul cuvîntării 
se publică în. paginile 1—3).

Cuvintele secretarului general al 
partidului, subliniate în repetate 
rînduri cu aplauze prelungite, pre
țioasele sale indicații constituie 
un imbold în munca de pregătire 
și perfecționare a activului de 
partid și de stat, desfășurată la 
Academia „Ștefan GheorghiU".

Adunarea festivă ia sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă. Minute în 
șir, toți cei prezenți aclamă pen
tru partid, pentru conducerea 
partidului. Se manifestează pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
politica sa pusă în slujba interese
lor superioare ale întregului nos
tru popor.

(Agerpres)

Au început 

împăduririle
A început campania de împăduriri — cea mai importantă dintre acțiunile ce se întreprind pentru consolidarea și dezvoltarea fondului forestier. Departamentul silviculturii informează că pînă acum au și fost împădurite circa 600 ha. Acțiunea se amplifică o dată cu sosirea timpului favorabil.în acest an, hotărîtor pentru realizarea prevederilor actualului cincinal, urmează să se împădurească 52 000 ha, din care 43 500 ha integral. Ca și în anii precedenți, vor fi extinse răși- noasele și In special molidul, în scopul creșterii ponderii acestor valoroase specii în compoziția pădurilor și se va menține dinamica normală de regenerare a stejarului. Totodată va continua acțiunea de refacere și substituire a pădurilor degradate și brăcuite.în cadrul acelorași lucrări se vor face plantații de culturi silvice speciale, cu ciclu scurt de producție și lemn de dimensiuni mijlocii, destinat industriei de celuloză și hîrtie. Aceste specii vor ocupa in următorii 5 ani cel puțin 100 000 ha. Tot în primăvara aceasta vor fi plantați plopi de-a lungul drumurilor pe circa 3 000 km.

(Agerpres)

Randament 
sporit 

la Motru
TG. JIU. — (corespondentul „Scînteii") : Recent, la exploatarea minieră Leurda, din bazinul carbonifer Motru, a fost dat în exploatare la termenul stabilit un mare abataj frontal, echipat cu un complex mecanizat de tăiere șl susținere OMKT. După cum ne-a informat tov. ing. Ion Ungureanu, directorul exploatării, intrarea în funcțiune a acestui abataj va a- sigura o sporire a producției zilnice a minei cu 500 tone lignit și o productivitate de 16 tone pe post. Tot aici, a fost introdus un dispozitiv de curățire a vagoanelor, prin care este înlocuită munca a aproape 100 de oameni.
11 HECTARE 
DE NOI SERE 
INDUSTRIALE

La Lovrin, Variaș și Timi
șoara a fost dată în producție 
o suprafață de 11 ha de sere 
industriale, aparținînd asocia
țiilor intercooperatiste pentru 
cultura legumelor din județul 
Timiș. în alte cooperative 
agricole de producție din zo
nele legumicole Timișoara, 
Lugoj, Sînnicolau-Mare au 
fost amenajate încă 20 ha de 
solarii. La acestea se vor a- 
dăuga alte 8 ha de sere indus
triale și 20 ha de solarii, aflate 
în construcție.

O dată cu noile amenajări, 
legumicultorii din județul Ti
miș, care s-au angajat să li
vreze peste prevederile con
tractate pe 1970 mai mult de 
50 000 tone legume, au însă- 
mînțat întreaga suprafață de 
răsadnițe.

(Agerpres)

Centre 
de perfecționare 
a siderurgiștilor
Incepînd cu luna martie, Ministerul Industriei Metalurgice a înființat pe lingă marile unități siderurgice de la Hunedoara, Galați și Reșița centre pentru perfecționarea cadrelor din a- ceastă ramură de producție. Cursurile sînt organizate în colaborare cu Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA), planul de învățămînt cuprinzind atît expuneri despre organizarea științifică a producției și a conducerii ei, cît și teme de specialitate legate direct de procesul tehnologic al furnalelor, oțelăriilor și laminoarelor. în primii doi ani, cursurile vor fi urmate, în mod eșalonat, de peste 2 500 de maiștri siderur- giști. Expunerile vor fi susținute de specialiști din ramura respectivă și de cadre didactice din învățămîntul superior.Preocuparea ministerului de resort pentru pregătirea cadrelor din această ramură s-a concretizat recent și prin înființarea în cadrul Centralei siderur- gice-Reșița a unui laborator psihotehnic, utilizat cu rezultate bune în orientarea profesională a muncitorilor și elevilor din școlile profesionale. Urmînd exemplul specialiștilor din Reșița, un asemenea laborator a luat ființă și pe lîngă Centrala siderurgică-Galați.O altă formă similară pentru dirijarea tinerilor din școlile profesionale spre acele meserii față de care dovedesc aptitudini este cabinetul de orientare profesională, care urmează să fie introdus anul acesta în majoritatea unităților școlare din rețeaua Ministerului Industriei Metalurgice. (Agerpres)
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ste întotdeauna
noua dramaturgie istorică
„învățătură de adevăr
și insuflare de virtute ?“

Contemporaneitatea, prezența militantă a literaturii dramatice și a artei interpretative scenice în ansamblul culturii noastre naționale a constituit și în trecut una din trăsăturile esențiale, caracteristice, ale dezvoltă
rii teatrului românesc. Drama istorică da inspirație națională n-a făcut nici ea excepție în această privință : cele dintîi valori autentice ale speciei — Răzvan și Vidra de Hașdeu și Des
pot—vodă de Alecsandri — răspundeau unor necesități dictate de lupta poporului român pentru independența națională. Apariția lor în jurul a- nului 1877 n-a fost deloc întîmplătoa- re, așa cum nu din voința hazardului au căpătat viață capodoperele lui Davila și Delavrancea — Vlaicu-vodă și Apus de soare — în anii premergători luptei pentru unitatea națională a poporului român. De altfel, dacă ne-am referi numai la una dintre coordonatele specifice întregii evoluții a dramaturgiei noastre de inspirație istorică națională — patriotismul — și încă ni s-ar releva pregnant spiritul contemporan ce i-a însuflețit pe cei mai de seamă dramaturgi. Interpretarea adevărului istoric în lumina comandamentelor majore ale vremii în care au fost scrise opereie respective reprezintă o constantă, deosebit de importantă, a dramaturgiei noastre.Creația literară pentru scenă din sfertul de veac trecut de la eliberare s-a dovedit, de asemenea, credincioasă acestei sănătoase tradiții. Bineînțeles, fiind afectată, o vreme, de scăderi ale calității artistice, tributară într-o anumită măsură schematismului, ea n-a putut răspunde totdeauna exigențelor unei autentice și complexe interpretări contemporane. Anii din urmă ne-au a- dus, însă, satisfacția unui evident progres al dramaturgiei originale, inclusiv al speciei de care ne ocupăm, în sensul lărgirii tematicii, al diversificării meșteșugului artistic și în special al adîncirii conflictelor și caracterelor. Am salutat cu toții în ultimele stagiuni apariția lui Petru Rareș de Horia Lovinescu, a piesei lui Dan Tărchilă, Io, Mircea-voievod, a dramei Procesul Horia de Al. Voi- 

tin și a Croitorilor cei mari din Vala- hia de Alexandru Popescu. Publicarea și reprezentarea pe scenă a unei noi serii de piese „aproape" istorice, dar totuși istorice, nu putea fi primită, prin urmare, decît cu tot interesul, îndeosebi din punctul de vedere pe care-1 abordăm. Și credem că, în felurite proporții, firește, fiecare dintre noile piese de inspirație istorică națională își merită aplauzele.Nu avem intenția să analizăm aci amănunțit asemenea valori. Menționăm doar tendința de a evita evocarea „ilustrativă" a unor fapte ori personalități din istoria națională, de a renunța la vorba, gestul, caracterele și conflictele dimensionate amplu, la respirația largă, patetică în sens romantic, a replicii, de a renunța la solemnitatea personajelor și situațiilor — toate acestea caracteristice dramaturgiei noastre istorice clasice și, bineînțeles, unei lungi serii de producții ulterioare. Noile piese se îndreaptă, așa cum s-a mai observat, spre adîncirea analizei psihologice, spre relevarea actelor de conștiință, spre implicarea atitudinii intelectuale, spre un mai înalt grad de generalizare, cu insistente rezonanțe în contemporaneitate — toate acestea caracteristice cerințelor dramaturgiei moderne. Citîndu-1 pe Jan Kott în referirile sale la Ilamlet, putem afirma că, în genere, dramaturgia noastră actuală de inspirație istorică națională își propune, în mod just, să ajungă, prin intermediul unor personaje sau întîmplări de demult la experiența și la sensibilitatea contemporană, să regăsească în frămîntările trecutului trăsături proprii omului modern. Cu precizarea că acest om modern este și trebuie să fie al nostru, făuritor al orinduirii socialiste, slujitor al celor mai înalte idealuri de umanitate.Cele mai valoroase asemenea piese din ultimul timp răspund tocmai a- ceștei necesități. în Săptămîna patimilor, Paul Anghel își propune să construiască o „ipoteză dramatică de veac eroic moldav", oferindu-ne imaginea unui Ștefan cel Mare complex:

Mihai VASILIU

„prinț al Renașterii', diplomat și strateg, „Voievod-păstor" și ca atare „om al pămîntului", înțelept și vizionar, simplu ostaș și, în fine, simplu muritor. Sîntem departe, desigur, de portretul romantic pe care i l-a făurit eroului, cîndva, în bronz, Delavrancea. Dar șl acest Ștefan ne este aproape prin modul de a gîndi și de a acționa, prin integrarea luî în trupul țării și în destinul ei istoric, prin vocația lui de ziditor al viitorului, dar totodată prin comportarea lui firească de simplu om, cu slăbiciunile și pasiunile sale. în Săptămîna patimilor ne apare astfel un Ștefan — ca să folosim termenul curent — oarecum „demitizat", dar fără să-și piardă prin aceasta măreția, personalitatea în sensul el istoric autentic. Ne apare un Ștefan în care credem, pentru că îl simțim al nostru, pentru că ne poate ajuta încă în făurirea unor idealuri în care, la rîndul lui, a crezut.
puncte de vedere

într-a doua piesă a lui Paul Anghel, Viteazul, „ipoteza" dramatică se configurează printr-o anumită desprindere a eroului din vremea sa, sugerată de subtilul „basorelief"... pe șapte fundaluri" și de existența „zeilor tutelari" care îi succed, de fapt, cronologic, lui Mihai Viteazul, Horia, Avram Iancu, Bălcescu, Gabor Aron. Sensul rămîne asemănător celui din Săptămîna patimilor, permanența istoriei, depășirea propriului veac în condițiile concrete ale vremii respective. Asistăm și aici la un proces de „demitizare" în favoarea lucidității politice, a rațiunii și atitudinii intelectuale, cum s-a afirmat. Procedeul ni se pare just în măsura în care relevarea esențelor îl aduce pe erou spre noi, ni-1 oferă unei modalități contemporane de receptare. Dar excesul de luciditate în conturarea Viteazului duce uneori pînă la accente de natură iraționalistă. obținîndu-se efecte contrare intențiilor, îndepărtîndu-1 pe erou de noi în loc să ni-1 apropie. în dramaturgia lui Paul Anghel pe Ștefan îl credem și îl acceptăm în contemporaneitate integral, pe Mihai Viteazul numai în parte.Cu .„pretextele istorice" reunite în ciclul „Dramele puterii", Ion Omescu vădește aceeași intenție de a dezbate procese de conștiință, de a analiza evoluții și individualități umane dincolo de existența lor concret istorică, de a le face să intre în rezonanță cu întrebările și căutările de sine ale omului modern. Firește, Ion Omescu o face altfel decît Paul Anghel și decît alții, des- coperindu-ne o personalitate creatoare originală. în piesele sale — Veac de iarnă, Anonimul și Săgetătorul — luciditatea analizei nu se detașează de dramatismul conflictelor, ci, dimpotrivă, atitudinea intelectuală se integrează deplin, profund, în structura caracterelor, Ie alimentează confruntările interioare și conferă forță ciocnirilor dintre personaje. Procesele de conștiință ale lui Hîncu în Săgetătorul și ale lui Petru Cercel în Anonimul, determinante pentru opțiunea tragică a personajelor, nu ne dezvăluie numai resorturile intime ale unor oameni din vremea lor, ci pot constitui prilej de meditație constructivă pentru prezent. Și, tot așa, din Veac de iarnă răzbate cel puțin o idee a cărei valoare contemporană merită subliniată : responsabilitatea fiecărui individ social față de soarta poporului său, contopirea individualității umane cu destinul întregii colectivități din care face parte.Interpretarea fenomenului istoric național prin modalități care să răspundă sensibilității contemporane constituie, așadar, o preocupare actuală, necesară și binevenită a dra-

maturgiei noastre originale. Autorii dramatici manifestă un interes acut pentru înnoirea dramei istorice pe asemenea coordonate și o serie întreagă'de piese reprezintă tot atî- tea reușite sau cel puțin promisiuni. Această situație, îmbucurătoare în principiu, comportă, însă — în condițiile unei euforii care se și întrezărește, stîrnite de noua orientare mai ales în rîndul tinerilor dramaturgi — și anumite riscuri. Cîteva dintre ele ne rețin atenția de pe acum.în primul rînd, și în acest domeniu, exagerările pot duce la rezultate contrare bunelor intenții inițiale. Ni se pare, astfel, nimerit să amintim, că nu ne este indiferent ce fel de procese de conștiință sînt pusa în seama marilor personalități din trecutul nostru istoric și cum sînt ele investigate psihologic. Alunecările în această privință pot deveni primejdioase prin denaturarea esenței eroului și a însuși sensului istoriei. Ștefan cel Mare își păstrează, în piesa lui Paul Anghel, așa cum am văzut, măreția, iar personalitatea și faptele sale constituie în ansamblu un îndemn valabil și pentru noi, astăzi. în schimb, pentru a da un exemplu, ce fel de „interpretare" contemporană i-a dat Paul Cornel Chitic eroului realmente lucid și vizionar, care a fost Vlad Țe- peș, punîndu-1 să se zbată în ghearele frămîntărilor sterpe, provenite din zona patologicului ? înțelegem foarte bine : o personalitate de talia aprigului domnitor muntean, plină de contradicții, învăluită în fabulos și în fel de fel de legende, l-a putut tenta pe autor să-1 „demitizeze", aruncîndu-1 pradă angoaselor de tip „modern". Dar unde este atunci tocmai luciditatea caracteristică autenticului spirit contemporan, înțelegerea realmente modernă de pe pozițiile culturii socialiste românești ?în al doilea rînd, a trata în spirit contemporan personalitatea eroului real sau plăsmuirea veridică a unor fapte istorice, înseamnă a ști să alegi ceea ce poate fi în acord deplin cu necesitatea zilelor pe care le trăiești. Căci nu orice întimplare sau prezență istorică ne interesează. Istoria chiar tratată la nivelul receptivității moderne, și mai ales în acest caz, trebuie să fie pentru noi, cum spunea Caragiale, „un izvor nesecat de poezie sănătoasă, un șir de icoane sfinte, de unde să căpătăm totdeauna învățătură de adevăr și insuflare de virtute, și căreia spre cinstea noastră chiar,... să-i dăm cinstire adîncă". Iar aceasta se poate realiza, fără îndoială, și prin modalități de creație moderne.în sfîrșit, recunoscînd că valorile autentice nu- se pot naște decît pe seama acumulărilor cantitative, și a- plaudind prin urmare apariția cit mai multor piese istorice de factură realmente modernă (armonios proportionate, însă, cu cele inspirate din actualitate), să căutăm ca nu cumva acestea să înceapă a semăna prea mult intre ele. înnoirea mijloacelor de expresie artistică nu trebuie să devină o simplă modă. Spiritul contemporan în tratarea dramaturgi- că a istoriei refuză monotonia și solicită din belșug calitatea, capacitatea de a fi „insuflare de virtute", de a comunica idei și sentimente patriotice din perspectiva timpului nostru socialist. Numai astfel se va putea împlini, în condițiile, în accepțiunea și cu mijloacele noastre, îndemnul lansat cu un veac în urmă de Mihai E- minescu, care cerea scenei să fie „un loc din care să vi se șoptească geniul național".

cinema
O Mireasa era In negru : PATRIA — 
9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Doi bărbați pentru o moarte : 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,15, 
18,45; 21.
O Adio Texas : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, FA
VORIT — 10; 13 ; 15,30 ; 18; 20.30.
• Te iubesc, te iubesc : CAPITOL —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45.
© Păsări și ogari : CAPITOL — 21. 
© Explozie în munți : VICTORIA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, EX
CELSIOR — 8,45; 11; 13,15 ; 15,45; 18;
20.45.
O Pat șl Patachon : CINEMATECA 
(sala Union): 10; 12; 14.
O Ghici cine vino la cină ? : CEN
TRAL — 8,45; 11 ; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, GRIVIȚA — 9,30; 11,45; 15,45; 
18,15; 20,30; FLAMURA — 9; 11,15 ; 
16; 18,15; 20,30.
o simpaticul domn R: LUMINA — 
9,30—16 în continuare; 18,30; 20,45, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 
18; 20,15.
© Program pentru copil: DOINA — 
9 ; 10.
• Femela îndărătnică: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
© Leul african: TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare.
O Metamorfoza sticlei ; Cînd bărba
ții devin tați ; 20 de secunde ; Băie
țașul Iul tătlcu : TIMPURI NOI — 
19—21 în continuare.
O Corabia nebunilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 19.
O Visul domnului Gentil: FEROVIAR
— 9; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
o Păcatul dragostei : BUZEȘTI — 
15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18.
© Cuțitul în apă: MOȘILOR — 20,30. 
o Roșu ți auriu: BUZEȘTI —
20.30.
o Via Mala: DACIA — 8—20,45 în 
continuare, VOLGA — 10—12 în con
tinuare; 16; 18,15; 20,30.
© Comisarul X șl „Panterele al
bastre" BUCEGI — 9,45; 12; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9,15; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9,30—15,45 în 
continuare; 18,15; 20,30.
O Taina leului: LIRA — 15,30; 18. 
O A trecut o femeie: LIRA — 20,15. 
O Beru șl comisarul San Antonio: 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
o Cînd se arată cucuveaua: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
O Bătălia pentru Roma: COTRO- 
CENI — 15,30; 19.
© Wlnnetou în Valea Morțll: PACEA
— 15,45; 18; 20,15.
© Stăpîn pe situație: FLOREASCA
— 10; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Noapte cu ceață: FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.15.
© O șansă dlntr-o mie: UNIREA — 
15,30; 18: 20,15, VITAN — 15.30; 18; 
20,15.
o Prea mic pentru un război atît de 
mare: RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
© Profesioniștii: POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
0 O nuntă cum n-a mai fost: PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
o Călugărița: VIITORUL — 15,30; 19. 
© Războiul domnițelor: CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
© Valea păpușilor: COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
© Vă place Brahms?: FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
© Filarmonica de stat „George Enes- 
cu- (la Ateneul Român — sala Stu
dio): Recital de pian susținut de La- 
vinia Tomulescu-Coman — 20.
O Opera Română: Seară Gershwin
— 19,30.
© Teatrul de operetă: Contesa Ma- 
ritza — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia): Idiotul — 19,30; (sala 
Studio): Travesti — 19,30.
© Teatrul de comedie: Mandragora
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Alex. Sahla): Harfa de 
iarbă — 20.
• Teatrul Mic: Emigrantul din Bris
bane — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie In crengile de sassa-

fras — 19,30; (sala Studio): Enigma
tica doamnă „M“ — 20.
O Teatrul Glulești: Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă": Toate ptn- 
zele sus ! — 16.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragla
le" (sala Cassandra) : Piatra din casă 
— 20.
O Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov ! — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei): Șoricelul șl păpușa — 
10; (sala din str. Academiei): Bandiții 
din Kardemomme — 15.
O Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing — 
17; (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Nicuță... Ia Tănase — 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasileseu": Floare de cactus — 19,30; 
(Ia Sala Palatului): Fotbal — Mexlo 
’70 — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
• Circul de stat: Carnavalul circului 
— 19,30.

PROGRAMUL I

DOUĂ VECHI CONCURSUR
între o tradiție firavă 

și ® perspectivă iîlcehiă
„...Din păcate, deși termenul comunicării rezultatelor concursului «Vasile Alecsandri» a trecut de mult, pînă în prezent nu au fost încă anunțate și, deci, nici publicate lucrările selecționate".Am extras acest scurt pasaj dintr-o notă critică publicată recent în ziarul nostru (vezi „Scînteia" nr. 8 345) și intitulată „Gong... fără repertoriu 7“ deoarece el ilustrează concis o reală situație de fapt : dificultățile organizatorice prin care trec acele forme menite să contribuie la stimularea mișcării artistice de masă prin oferirea unui bogat material de repertoriu (este vorba de concursurile de creație „Vasile Alecsandri" — pentru piese de teatru, și „Ion Vidu“ pentru piese corale). Este adevărat : la două zile după intervenția noastră critică, rezultatele concursului au fost anunțate presei. La fel de adevărat este șl faptul că în decursul anilor, atit concursul „V. Alecsandri" cit și concursul „Ion Vidu", inaugurate ambele în 1958, au scos la iveală o serie de lucrări dintre cele mai valoroase. Unei eventuale retrospective i-ar reveni misiunea de a cita la loc de frunte lucrări corale precum „Cîn- tec de pace" de Florin Comișel, „Țară" de Lauren- țiu Profeta, „Patria mea" de Marin Constantin, „Mulțumim partidului" de Ludovic Paceag, „Patrie, pă- mînt de aur" de Gh. Baza- van, sau piese de teatru într-un act dintre care putem aminti „Iancu la Ilălmagiu" și „Un cîntec din fluier" de Paul Everac, „Zorile Ia patru cincizeci și patru" de Ionel Hristea, „Unde-s marile iubiri" de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu etc.Dar aceeași retrospectivă ar scoate la Iveală și altfel de date pe care sîntem datori să le examinăm cu toată obiectivitatea. Astfel, am putea constata că, de la un an la altul, participarea compozitorilor la concursul „Ion Vidu" (și este vorba, în primul rînd, de cei mai buni compozi

tori români, autori ai unor prestigioase lucrări, reprezentative pentru arta componistică contemporană) este din ce în ce mai redusă. Excludem de la bun început explicația interesului mai scăzut față de acest gen, deoarece înseși faptele ne-ar contrazice. Cînte- cul de masă a reprezentat întotdeauna (așa cum o demonstrează și exemplele de mai sus) un obiectiv de primă mînă în creația muzicienilor noștri. De aceea, după părerea noastră, una

creație (și practica mondială ne-ar putea oferi drept argument numeroase exemple) este dobindirea unui solid prestigiu intelectual in peisaj'ul spiritual al țării, prestigiu care ar constitui cea mai directă invitație la participare adresată creatorilor. Și-au dobîndit oare concursurile de creație la * care ne referim acest fundament de nelipsit al viabilității lor ? Dacă nu putem oferi In totalitate un răspuns afirmativ, cauza o putem găsi în deficiențele
Concursurile 

„Vasile Alecsandri" 

și „Ion Vidu"

din explicațiile mai aproape de adevăr ar trebui căutată în lipsa continuității concursului și a ambiției de a-și forma o tradiție proprie. După primele șase ediții (adică în 1964) concursul a fost desființat. Au trecut cinci ani de zile și s-a hotărît reînființarea sa. De unde izvorăște această nehotărîre ? Din faptul că înseși scopurile sale nu au fost suficient de bine precizate inițial. Astfel, la penultima ediție înainte de desființare au fost premiate o serie de lucrări valoroase, dar atît de dificile încît cu toate eforturile depuse (inclusiv de compozitorii lor) ele nu au putut fi incluse în repertoriul nici unei formații corale, pentru ca un an mai tîrziu (în 1964) să se cadă în extrema cealaltă: participare slabă, creații prea puțin notabile, care nici ele nu s-au putut menține în repertoriul amatorilor, de această dată din motive de calitate.Or, condiția fundamentală a oricărui concurs de

organizatorice care persistă, începînd chiar cu actualul sistem de stabilire și funcționare a juriilor.In prezent, juriile sînt secrete, nefiind anunțate decît după comunicarea rezultatelor, și aceasta numai concurenților. în plus, de la un an la altul, ele suferă o serie de modificări, mai miei sau mai mari, în componența lor (la ultimele două concursuri „Ion Vidu", un singur membru a figurat și într-un juriu și în celălalt).Cit de oportun este acest lucru ? Se știe că cei aleși a opera acea selecție atentă între lucrările prezentate la concursurile de creație au in primul rînd o înaltă îndatorire socială : din felul în care ei vor aprecia și vor promova operele cele mai reprezentative se va închega, de-a lungul anilor, un peisaj cultural specific, ilustrînd preocupările și căutările unei anumite perioade, reflectate în opera de artă. Tocmai de aceea, a- ceastă politică culturală

trebuie încredințată o perioadă mai mare de timp acelorași specialiști, oameni cu o înaltă competență profesională, care pot influența printr-o poziție fermă, o- biectivă, destinele unui întreg sector de creație, care-i pot determina dezvoltarea în direcțiile cele mai fertile, care să-și poată susține cu argumentele omului de specialitate opțiunile, în sfîrșit care să fie cunoscuți publicului larg. Juriul cunoscut și-ar asuma obligații nu numai față de instituția respectivă, ci față de întreaga colectivitate. Numai astfel s-ar putea elimina cu desăvîrșire incompetența și arbitrarul din acest domeniu atit.de sensibil, iar ho- tăririle juriului ar rămîne inatacabile la intervențiile în afara oricăror criterii estetice.Pe de altă parte, ar fl foarte necesar ca impunerea celor două concursuri în conștiința opiniei publice să depășească stadiul de deziderat — în care se menține de ani de zile — pentru a deveni acele așteptate evenimente de prestigiu. Sporul de calitate nu poate fi însă „decretat" printr-o hotărîre administrativă, ci se dobîndește în urma unei reconsiderări a însăși concepției despre a- ceste concursuri. Mai ales in cazul concursului „Vasile Alecsandri", extrem de utilă s-ar dovedi publicarea anticipată a unor piese în revistele de cultură, invitarea criticii de specialitate, a regizorilor, a artiștilor (amatori sau profesioniști) pentru deschiderea unor dezbateri publice asupra lucrărilor avute în vedere, difuzarea ulterioară a pieselor premiate chiar în rafturile librăriilor, includerea lor în repertoriul radioului, al televiziunii și, bineînțeles, al instituțiilor noastre dramatice a celor mai reușite producții.O influență asupra creșterii prestigiului celor două concursuri ar avea-o și revizuirea sistemului de atribuire a premiilor, în sensul consultării unui număr mult mai mare de specialiști asupra calității lucrărilor discutate. Un început notabil, nici el însă continuat cu consecvență, l-am putut remarca la ultimul concurs

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siunea în limba maghiară. 18,05 
Filmul serial „Oliver Twist" (I). 
18,35 Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de conf. dr. Sorin Statl. 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 
Muzică populară din Transilvania 
cu Florica Ungur, Aurel Ioniță și 

______  _______  ..... ____  r___ Poetul Nichita Stănescu. 20,00 Reflec
tor. 20,10 — Anunțuri — publicitate. 20,15 Știința și producția : Viteza parti
culelor șl inerția recepției. 20,45 Seară de teatru T.V. — „Teatru cu bile" 
de Dorel Dorian. Interpretează Ilinca Tomoroveanu șl Liviu Ciulei. Re
gia : Petre Sava Băleanu. 21,45 Avanpremiera. 22,00 Telejurnalul de noapte. 
22,15 Actualități literare. 22,40 Strune și melodii — Recital Nlcușor Pre- 
descu. 23,00 închiderea emisiunii programului I.

t V

Viorica Marian. 19,30 Prim plan —

PROGRAMUL II I
)

__ l

20,15 Deschiderea emisiunii — Film artistic „Noul locatar". 21,35 Artă 
plastică. Prin expoziții. 21,55 Film serial „Răzbunătorii- — Reluarea episo
dului „John Steed în mai multe exemplare". 22,45 închiderea emisiunii 
programului H.

De mai bine de zece luni se realizează un experiment instructiv- educativ inedit : elevii primelor clase a IX-a ale școlii generale de 10 ani au în programul de studiu, săptămî- nal, o zi consacrată lucrărilor practice, care, împrumutînd un termen puțin specios, vizează „un început de profesionalizare", respectiv, un prim contact cu munca productivă.Care sînt rezultatele dobîndite ? Ne răspunde mai întîi prof. Sofia Pușcașu, inspector general al Inspectoratului școlar al municipiului București :— Cu toate greutățile Inerente pe care le-am avut și le mai avem de întîmpinat, putem vorbi de un început promițător. După cum se știe, în Capitală s-au organizat în acest an 107 clase a IX-a în 48 de școli generale, frecventate de 3 540 elevi. Aceștia au început să învețe 45 de meserii, care în genere au o pondere însemnată în economia națională. Țin să menționez că elevii au fost primiți cu înțelegere în întreprinderi, școlilor asigurîndu-li-se locuri de practică suficiente. Dominant ca impresie în momentul de față este interesul pe care-1 manifestă elevii pentru ziua lor de practică, dorința multora de a se califica într-o meserie.Dar să-i urmărim la locul de practică. Ne aflăm la uzina „Electromagnetica". Pătrundem într-o sală luminoasă. Printre lucrătoarele în halate albe, ici colo cite o elevă a Școlii generale de 10 ani nr. 141, în halat albastru, lucrează concentrat la mașină. Discutăm cu maiștrii care îndrumă practica.Lucian Voicu, maistru la secția aparate de măsură : „Fetele sînt harnice, conștiincioase. S-au adaptat repede la locul de muncă. La început le-am dat lucrări mai simple, apoi, treptat, le-am pus să execute toate operațiile care se realizează în secție, astfel că pină la sfîrșitul anului vor reuși să cunoască întregul proces tehnologic". Păreri asemănătoare exprimă și maistra Maria Zamfir, de la secția contoare, foarte optimistă în ce privește perspectivele elevelor ce i-au fost încredințate pentru practică : „Elevele au îndrăgit meseria, sînt îndemînatice, în momentul de față ar putea înlocui cu succes muncitoarele care lucrează la bandă. Disciplina e foarte bună. De aceea, am prefera ca după absolvire să lucreze la noi".Ing. Georgescu, de la fabrica de

La Liceul nr. 3 din Satu Mare a fost amenajat recent un labo rator de fonetică cu 40 de locuri. In fotografie : aspect din 
noul la borator Foto : M. Andreescu

ciorapi București, unde fac practică elevele de la Școala generală nr. 194, are aprecieri similare : „Tinerele au reușit, intr-un interval relativ scurt, să cunoască procesul tehnologic din secțiile în care au lucrat, au dat chiar produse finite. Deși la început nu manifestau prea mult interes, treptat au îndrăgit meseria, unele și-au exprimat chiar dorința de a lucra în fabrică. Dar, e limpede că, deși rezultatele sînt bune, nu putem

în secție. E primul contact, modest firește, cu documentația tehnică a unei mari uzine, dar care premerge viitoarele jaloane pe drumul însușirii unei culturi tehnice. Nu lipsesc nici datele privind istoricul uzinei, locul ei în cadrul economiei naționale. Rețin din caietele de note ca semnificativ faptul că, vizitînd expoziția cu tema „Aparate electronice de măsurat și calcul", unde 11 s-a făcut o expunere urmată de de-

„Ion Vidu". Cele 8 lucrări selecționate (ai căror autori nu fuseseră dați publicității) din circa 175 sosite pe adresă organizatorilor, au fost imprimate cu concursul corului Radioteleviziunii și, apoi, prezentate unor dirijori de coruri invitați la București din toată țara. Revelator este faptul că a- legerea făcută de invitați a coincis, în cea mai mare măsură, cu premiile prevăzute de juriu. Desigur, în cazul cînd consultarea ar fi fost mult mai largă, prin difuzarea celor 8 lucrări pe programele noastre de radio (așa cum, de altfel, so hotărîse inițial), competiția ar fi avut numai de cîști- gat.Toate aceste ginduri pot constitui un util punct de plecare în vederea acelor reconsiderări pe care concursurile naționale „Vasile Alecsandri" și „Ion Vidu" le așteaptă.
Radu CONSTANTINESCU

relor, unde condițiile de lucru mai grele comportă un efort fizic mai mare, concentrare, dar și cunoștințe de fizică, chimie, desen tehnic. Uneori instructajul tehnologic îl fac in timp ce elevii lucrează la diferite subansamble, pentru că nu întotdeauna programa de practică concordă cu planul întreprinderii. Fac verificarea cunoștințelor la sfîrșitul zilei de practică ; elevii trebuie să răspundă la întrebări în legătură cu

ZIUA LUCRĂRILOR PRACTICE - 
un început de profesionalizare 

a elevilor
(care își dobîndește dreptul la consacrare 

în școala noastră)

vorbi încă de o alegere propriu-zisă a viitoarei profesii, pentru că elevele n-au avut prilejul să cunoască și alte meserii. De aceea, consider că, prin discuții, vizite în alte întreprinderi etc., acțiunea de orientare profesională își va atinge scopul : în final, elevii vor avea posibilitatea unei opțiuni în cunoștință de cauză".La aceste aprecieri adaug un fapt care mi se pare că le subliniază concludent. Am răsfoit cîteva caiete de practică. Impresionează îndeosebi unele însemnări, care relevă reale aptitudini pentru tehnică și chiar talent. Pentru informare, unele eleve apelează la documentația existentă

monstrații practice, multe eleve au înțeles că în tehnică există trepte la care se ajunge numai prin studiu, că pentru aceasta sint necesare cunoștințe ample.Următorul popas ne prilejuiește întîlnirea cu o grupă de elevi ai Școlii generale nr. 3, care se pregătesc să cunoască „tainele" motorului la Secția de întreținere și reparații curente auto nr. 1.— Am început cu un scurt istoric al evoluției automobilului, spune prof. Constantin Lungu. Curiozitatea, pasiunea elevilor pentru automobilism ne-au ajutat să trecem mai ușor la studiul propriu-zis al motoa-

agregatul la care au lucrat, cu aplicații, ori de cite ori e cazul, la capitolele din fizică și chimie.Evident, legătura directă cu munca dezvoltă modul de a gîndi, operează mutații profunde în comportamentul tinerilor. Ei văd concret ce înseamnă uzina, învață să prețuiască munca. Sînt cazuri cînd elevi- problemă în școală, indisciplinați, slabi la învățătură și-au modificat complet atitudinea. Iată o caracterizare consemnată în fișa de practică a unui elev : „Elevul efectuează operațiile care i se dau cu multă conștiinciozitate. La uzină este opusul

negativului din școală. Atenție pentru munca în clasă".Iată doar cîteva fapte care ar putea fi multiplicate la scara tuturor școlilor unde a început generalizarea învățămintului de 10 ani. Dar flacăra acestui interes se cere menținută de întregul corp profesoral. „Pregătirea pentru viață este, în primul rînd, pregătirea pentru o profesie, ne spune prof. Viorica Mar
tin, director adjunct al Școlii generale de 10 ani nr. 3. La toate obiectele există posibilități de a lega noțiunile predate de o activitate utilă, în primul rînd profesorii de fizică, chimie, matematică, discipline cu profil strîns legat de tehnică, ar putea să facă în cursul lecțiilor trimiteri la modul cum pot fi folosite acestea în diferite profesii. Cunoștințele ar trebui în mai mare măsură astfel predate, încît să trezească în mințile copiilor sentimente, atitudini înaintate față de muncă, dorința de a practica 6 meserie".Desigur, în procesul de învățămînt se poate face mult, se pot realiza pași hotărîtori pentru fructificarea acestei acțiuni de preprofesionalizare. Concomitent, însă, e necesar ca elevii să fie informați despre profesiile pe care le pot îmbrățișa în genere și, din păcate, în prezent, școlile nu dispun de toate informațiile necesare. Ministerul Muncii și-a propus să umple acest gol prin elaborarea unor micromonografii în tiraj de masă, destinate în primul rînd școlilor, care să prezinte în mod atractiv și accesibil diferitele meserii, să ofere totodată părinților și elevilor un tablou al tuturor posibilităților pe care le oferă industria. După cum am fost informați, pînă la începutul viitorului an școlar, 50 de asemenea lucrări vor vedea lumina tiparului. Firește, inițiativa e notabilă, dar ea nu epuizează nici pe departe posibilitățile de informare a profesorilor șl părinților. în tot cazul, asemenea preocupări ar trebui conjugate cu cele ce pot determina în mod științific aptitudinile unui tînăr pentru o profesie sau alta, realizîndu-se astfel dezideratul major al asigurării omului potrivit la locul potrivit.Școala generală de zece ani își îndeplinește, așadar, de Ia primii pași, obiectivele ei cu adinei implicații sociale,

Lucian CIUBOTARU

atit.de
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Tovarășul ilie Verdeț 
a primit pe ministrul 

comerțului al Marii Britanii
Prim-vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ilie Verdeț, a pri
mit miercuri pe ministrul comer
țului al Marii Britanii, Roy Mason, 
iflat în vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice, 
științifice și tehnice dintre Româ
nia și Marea Britanie.

★

Miercuri dimineața, ministrul co
merțului al Marii Britanii, Roy 
Mason, a avut o întrevedere la 
Ministerul Industriei Chimice eu 
ministrul Alexandru Boabă.

Cu acest prilej au fost discutata 
aspecte privind lărgirea colaboră
rii și cooperării bilaterale în do
meniul industriei chimice.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Caranfil, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, pre
cum și Denis Seward Laskey, am-

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, precum și De
nis Seward Laskey, ambasadorul 
Marii Britanii la București, și B. E. 
Bellamy, director general în Minis
terul Comerțului al Marii Britanii.

(Agerpres)

★

basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, și persoanele oficiale care-1 
însoțesc pe oaspete.

★
Ministrul comerțului al Marii 

Britanii, Roy Mason, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invita
ția ministrului comerțului exte
rior, Cornel Burtică, a părăsit 
miercuri după-amiază Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

Vizita ministrului
afacerilor externe al Norvegiei
Ministrul afacerilor externe al 

Norvegiei, John Lyng, a conferen
țiat, miercuri după-amiază, la se
diul Asociației de drept interna
țional și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), despre „Tendințe în 
politica externă norvegiană".

Printre cei prezenți se aflau Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relații cul
turale cu străinătatea, Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României în 
Norvegia, oameni de știință și cul
tură, juriști, diplomați, ziariști.

Au participat Thor Brodtkorb,

ambasadorul Norvegiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita în țara noastră, 
diplomați străini.

Un scurt cuvînt introductiv a 
fost rostit de prof. dr. Traian Io- 
nașcu, președintele A.D.I.R.I.

Conferința a fost urmărită cu 
deosebit interes de asistență.

★
Seara, ministrul norvegian, cu 

soția și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au asistat la spectacolul 
cu opera „Faust", prezentat pe sce
na Operei Române din București.

(Agerpres)

Decorarea academicianului
Ștefan Procopiu

Miercuri la amiază a avut loc la 
Iași solemnitatea înmînării Ordi
nului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I academicianului 
Ștefan Procopiu, doctor docent în 
științe fizice, cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 80 de ani, ca o încunu
nare a meritelor deosebite pe tă- 
rîm științific ale reputatului om de 
știință ieșean, cunoscut în lumea 
fizicienilor prin cercetările sale a- 
supra magnetismului terestru și 

'prin lucrările care au condus la 
descoperirea „Efectului Procopiu".

La solemnitate au participat to
varășii Miu Dobrescu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid,președintele consiliului

popular județean, acad. Cristofor 
Simionescu, membru al Consiliului 
de Stat, rectorul Institutului poli
tehnic „Gheorghe Asachi", prof, 
dr. docent Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza", și alte 
persoane oficiale.

In numele conducerii de partid 
și de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, înalta distinc
ție a fost înmînată de tovarășul 
Miu Dobrescu, care cu acest prilej 
a amintit rodnica activitate a emi
nentului savant, adresîndu-i- tot
odată calde felicitări și urări de să
nătate. Participanții la festivitate 
s-au întreținut apoi cu cel sărbă
torit.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL GHEORGHE RADULESCU

A PLECAT LA MOSCOVA
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, a plecat miercuri 
la amiază la Moscova, pentru a 
participa la lucrările de pregătire 
a materialelor Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R. pentru sesiunea a 
XXIV-a a consiliului.

Pe aeroportul Băneasa, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri a 
fost condus la plecare de tovară
șul Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de membri 
ai guvernului și alte persoane ofi
ciale.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri după-amiază, președintelui Societății „Max Planck" din Republica Federală a Germaniei, prof. dr. Adolf Butenandt, laureat al Premiului Nobel, i-a fost conferit titlul de „doctor honoris causa" al Institutului de medicină și/farmacie din București, ppntru rezultatele studiilor sale în domeniul biochimiei medicale, fiziologiei și virusologiei. La festivitatea care a avut loc cu acest prilej, în aula institutului, au participat academicieni și alți oameni de știință, profesori.Au fost prezenți Erich Stratling, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei la București, și alți membri ai ambasadei.După ce l-a salutat călduros pe oaspete, acad. Th. Burghele, rectorul Institutului de medicină și farmacie din București, a relevat personalitatea prof. dr. Adolf Butenandt, specialist de renume mondial în științele biochimice și biologice, vasta sa activitate de cercetare, a cărei valoare este unanim recunoscută de forurile competente internaționale.

In continuare, acad. Ștefan Milcu, președintele Comisiei de doctorat pentru întocmirea rapoartelor de acordare a titlurilor științifice, a făcut o arnplă prezentare a personalității științifice a profesorului german.In aplauzele vii ale asistenței, oaspetelui i-a fost înmînată diploma de „doctor honoris causa".Savantul german a exprimat mulțumiri pentru înaltul titlu științific conferit de cel mai mare institut de medicină și farmacie al țării noastre.
★Delegația interdepartamentală, condusă de Adrian Georgescu, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat pentru energia nucleară, s-a înapoiat miercuri seara de la Moscova, unde a purtat tratative privind dezvoltarea colaborării și cooperării între România și Uniunea Sovietică în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice. (Agerpres)

LA IAȘI

Deschiderea expoziției

„50 de ani de la crearea

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia"
Miercuri dimineața, în sala „Vic

toria" din Iași, s-a deschis expoziția 
„50 de ani de la crearea Uniunii 
Comuniștilor- -din Iugoslavia".

La vernisajul expoziției au luat 
parte tovarășii 'Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului 
popular județean, alți reprezentanți 
ai organelor județene și munici
pale de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Despre importanța și semnifica
ția acestei aniversări, despre lupta 
popoarelor din Iugoslavia, condu
se de partidul comuniștilor, împo
triva fascismului și ocupației hit-

leriste, succesele oamenilor muncii 
din țara vecină și prietenă, dezvol
tarea relațiilor și colaborării mul
tilaterale dintre, partidele, guver
nele și popoarele celor două țări 
au vorbit conf. univ. Petre Mâlco- 
mete, secretar al comitetului jude
țean de partid, și Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Expoziția prezintă, prin fotogra
fii și documente, aspecte din is
toria mișcării muncitorești din 
Iugoslavia, din lupta comuniștilor 
iugoslavi pentru cucerirea inde
pendenței naționale și construcția 
socialismului, momente ale rela
țiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre România și Iugosia- 
via.

(Agerpres)
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ÎN „C E. T."

Dinamoviștii băcăuani au pierdut 
primul meci cu Arsenal Londra
Acest prim meci Dinamo Bacău— Arsenal Londra, contînd, după cum se știe, în sferturile de finală ale „Cupei europene a tîrgurilor", a întrecut cu mult tot ce se înțelege prin „mare interes pentru public". Și nu ne vom referi doar la ce a însemnat partida pentru iubitorii de fotbal din Bacău, pentru toți iubitorii de fotbal din țara noastră, ci și la interesul stîrnit in rîndul suporterilor fotbalului englez. Ieri dimineață, intr-o discuție telefonică, Liviu Ro- descu, corespondentul nostru la Londra, ne spunea că marile ziare din capitala Angliei au fost determinate să-și trimită cronicari de specialitate la Bacău, tocmai pentru a răspunde pulsului cititorilor ; cei zece ziariști englezi ce însoțesc cunoscuta formație londoneză au transmis ample avancronici de la Bacău...Jocul de ieri, disputat în fața u- nor tribune arhipline, a avut în prima sa parte un aspect insuficient de concludent pentru ceea ce așteptau cu toții de la băcăuani ; normal ai fi fost ca acum ei să fi încercat des poarta adversă, să-și asigure un a- nume avantaj. Din păcate, nu s-a întîmplat așa. Acțiunile s-au consumat mai mult la mijlocul terenului, iar șuturi la poarta londonezilor nu au existat deloc (!). Tactica e- chipei Arsenal a avut ciștig de cauză : la pauză scorul era 0—0. Interesant este că și în repriza secundă un cuvînt de spus au avut tot oaspeții ; de data aceasta ei au trecut la atac și, printr-un presing bine aplicat, au condus efectiv toate ostilitățile. încercările echipei dinamo- viste de a echilibra cit de cit jocul nu s-au soldat favorabil. Cu o condiție fizică deficitară, lipsiți în numeroase momente de voință, de ambiție, de dorința de a lupta cu toate forțele, dinamoviștii băcăuani au capotat, încet-incet. De-abia după ce au primit golul din minutul 59 (prin Sammels) au ripostat parcă mai serios. însă și atunci fără a avea o busolă bine reglată. în minutul 61,

aflat în careul advers, Ene Daniel a șutat fără adresă, ratind o ocazie extrem de favorabilă. Ceva mai tîr- ziu, Dinamo a mai avut ocazii mari, dar, de asemenea, le-a irosit, spre regretul evident al publicului. Oaspeții au majorat scorul la 2—0 (min. 79, prin Radford)... și partida s-a terminat. xEste de la sine Înțeles că pierderea meciului de ieri este urmarea firească a unei foarte slabe comportări a formației din Bacău ; lipsa lui Dembrovschi și a lui Băluță nu poate constitui decît cel mult o circumstanță atenuantă, nu o cauză... Returul acestui meci — miercurea viitoare, la Londra.
I. D.

Vienezii

Recepție cu prilejul

Zilei naționale a Danemarcei
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Danemarcei, ambasadorul aces
tei țări Ia București, Torben Busck- 
Nielsen, a oferit miercuri după- 
amiază o recepție în saloanele am
basadei

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Petre Blajovici, Corneliu Mănescu, 
Alexandru Boabă, Pompiliu Maco-

vei, Gheorghe Moldovan, membri 
ai guvernului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

HUNEDOARA

ÎN CÎTEVA RÎNDURIȘAH. In runda a treia a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad, Alexandra Nicolau (cu piesele albe) a remizat in 20 de mutări cu olandeza Timmer, rezultat consemnat și în partidele Ivanka— Malipetrova și Radzikowska—Gaprin- dașvili. Troianska a cîștigat cu negrele la Rujița Iovanovici. Elisabeta Polihroniade a întrerupt in poziție complicată cu Ferero.
FOTBAL. România—Turcia 0—0 (juniori). Intr-un meci internațional amical de fotbal disputat la Balikesir, reprezentativele de juniori ale României și Turciei au terminat la egalitate (0—0).TENIS. în cadrul turneului internațional de tenis de la Menton (Franța), jucătorul român Petre Măr- mureanu l-a învins cu 6—3, 6—0 pe americanul Lew Grinan. Intr-o altă partidă, australianul Phil Dent a dispus cu 6—8, 6—2, 6—4 de Ion Sântei (România).

• La Cambridge (Massachusetts) se desfășoară în prezent intilnirea de tenis dintre selecționatele S.U.A. și Australiei. După două zile, scorul este favorabil australienilor cu 3—1. John Newcombe l-a întrecut, cu 7—5. 6—3 pe Stan Smith, Fred Stolle a dispus cu 6—3, 6—2 de Arthur Ashe, iar cuplul Newcombe—Stolle a învins cu 8—6, 4—6, 10—8 perechea Graebner— Ashe. Singura victorie a gazdelor a fost obținută de Cliff Richey (6—4. 3—6, 6—4 in fața lui Newcombe).
TENIS DE MASA. — La Moscova s-a disputat intilnirea dintre echipa locală Trud și formația cehoslovacă V.S.K.J. Ostrava, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă masculin. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 5—4. Iată citeva dintre rezultatele tehnice (primii sint trecuți jucătorii cehoslovaci) : Turai— Averin 2—0 .(23—21, 22—20) ; Benda- Averin 2—1 (16—21, 21—17, 21—10) ; Turai—Amelin 0—2 (19—21. 15—21) ; Benda—Brodski 2—1 (21—16, 12—21,21—13).

așteaptă elita atletismului european
Wiener Stadthalle, imensa construcție din beton și sticlă destinată competițiilor sportive, va fi sîmbătă și duminică gazda primelor campionate europene de atletism in sală. Organizatorii au făcut ultimele verificări la instalațiile de iluminat, la aparatura electronică și de fotografiat, menită să ușureze sarcina dificilă a arbitrilor.Sportivii și organizatorii austrieci așteaptă cu încordare și emoție evidentă desfășurarea și rezultatele marii întreceri. Ziarele adresează apeluri patetice : „Prieteni ai sportului, sprijiniți pe atleții noștri, chiar și a- tunci cînd, în anumite competiții, nu merg atît de bine, cum ne-ar face plăcere să-i vedem".Campionatele de la Viena vor reuni, după aprecierile gazdelor, 325 de sportivi din 24 de țări. O participare evident remarcabilă, dar nu numai sub aspect numeric, căci în Wiener Stadthalle va lua startul a-

CORESPONDENTA din viena 
DE LA PETRE STĂNCESCU

proape tot ce există mai bun în a- ceastâ disciplină.Echipa Uniunii Sovietice (22 sportivi, plus 16 sportive) include pe Nadejda Cijova, recordmana mondială la aruncarea greutății (20,43 m), pe Antonina Lazareva (1,83 m), Nina Briuntzeva și Valentina Kozîr (ambele 1,80 m), pe campionul olimpic Victor Saneiev, pe Igor Ter-Ovane- sian, Eduard Gusein.Formații puternice sosesc din ambele state germane. Din R.D.G.' — Karin Balzer, Rita Schmidt. Renate Meissner, Klaus Beer, Wolfgang Mueller, Wolfgang Nordwig și alții. Din R.F.G. — Heide Rosendahl, Guenter Nickel, Michael Sauer ji alții.

Echipa Austriei, care va include evident pe Ilona Gusenbauer, nu va mai putea conta probabil pe Erika Iiren, care a suferit o ușoară rănire la antrenament, și Helga Kapfer, bolnavă de gripă.Suedezul Kjell Isaksson, care a realizat cu citeva zile în urmă, la Goteborg, 5,34 m la săritura cu prăjina, este considerat de specialiști ca favorit in această competiție. Va reedita el la Viena performanța de la Goteborg ? Sportivul suedez este foarte reținut. „Nu mă consider favorit, recordul meu nu a fost nimic altceva decît o întîm- plare" — a declarat Isaksson intr-un interviu.Cite performanțe „întimplătoare" vor deveni la Viena certitudini, cîte recorduri vor fi înlocuite cu altele superioare ? Așteptările și speranțele sint mari, dată fiind prezența atî- tor atleți de mare clasă.

Plecarea delegatului 
P.C.R. la Congresul

P. C. din Irlanda 
de Nord

Miercuri dimineață, tovarășul 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., a plecat la Belfast pen
tru a participa la lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Irlanda de Nord.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, a fost salutat de tovarășii Ilie 
Rădulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Lazăr, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

vremea
Timpul probabil pentru 13, 14

și 15 martie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros in 
sud-vestul țării, unde vor cădea 
ploi locale. In rest — ploi izolate. 
Vint slab pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sudic. Tem
peratura maximă va fi cuprinsă 
între 4 și 14 grade, iar minimele 
între minus 4 și plus G grade. 
Ceață slabă. Tn București : Vre
mea va continua să se încălzească, 
cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi slabe în a doua parte 
a intervalului. Vint slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL PRONOEXPRES Nr. 11 din 11 martie 1970EXTRAGEREA I : 34 38 39 33 19 16 FOND DE PREMII : 441 809 lei.EXTRAGEREA R Il-a : 30 21 16 835 11 36FOND DE PREMII : 384 035. Iei

Baterie de 
cocsificareBateria nr. 1 de cocsificare a cărbunelui de la Combinatul siderurgic Hunedoara.a dat prima șarjă de cocs metalurgic, după reparația capitală efectuată. Cu prilejul lucrărilor s-au adus unele îmbunătățiri bateriei, reconstruită din temelii — con- stind, în principal, în modificarea formatelor de cărămizi de la inzidirea capetelor și bolților cuptoarelor, precum și în cele două colectoare de gaze montate aici. în felul acesta au fost ameliorate condițiile de exploatare a bateriei și cele de muncă — prin reducerea grafitului în zona superioară a camerelor de cocsificare și micșorarea degajărilor de gaze în atmosferă, la încărcarea cuptoarelor. Modificările efectuate vor asigura creșterea la 250 000 tone anual a producției de cocs metalurgic realizat de această baterie hunedoreană. Se preconizează că parametrii proiectați ai acestei instalații vor fi realizați după 60 zile de funcționare, în loc de 6 luni, cit prevăd normele în vigoare.
BOTOȘANI

Festivalul literar - artistic 

„Primăvara României Socialiste"
Sub auspiciile Frontului Unității Socialiste, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor și Uniunea Artiștilor Plastici au organizat miercuri după- amiază la Ateneul Român un festival literar-artistic intitulat „Primăvara României Socialiste".Rostind un cuvînt introductiv, președintele Uniunii Scriitorilor, acad. Zaharia Stancu, a subliniat căldura eu care scriitorii din țara noastră aderă la întreaga politică a Partidului Comunist Român, interesul lor mereu viu pentru prefacerile înnoitoare ale societății noastre socialiste — sursă inspiratoare pentru o literatură închinată intereselor poporului.în continuare, prof. univ. George Macovescu a prezentat asistenței, într-o amplă expunere, problema securității europene, rolul activ al țării noastre in rezolvarea acestui deziderat major al lumii contemporane,

perseverența cu care România militează pentru instaurarea unui climat de destindere internațională atît pe continentul nostru, cit și în întreaga lume.Festivalul literar-artistic, amplă manifestare culturală de prestigiu, a întrunit 35 de cunoscuți poeți bucu- reșteni, aparținînd tuturor generațiilor și modalităților de exprimare lirică, care au citit din versurile lor închinate patriei și partidului, socialismului și omului contemporan.Soliști de frunte ai Operei Române și corul Filarmonicii „George Enes- cu“ au interpretat apoi fragmente din cele mai cunoscute lucrări muzicale cu mesaj patriotic.Un public numeros, iubitor al versului și cîntecului de inspirație patriotică, a aplaudat cu deosebită însuflețire arta poeților și tuturor in- terpreților, ca și inițiativa organizatorilor acestei frumoase maiîifestări.(Agerpres)

Olimpiada 
tînărului 

mecanizatorLa Botoșani s-a încheiat faza județeană a Olimpiadei tînărului mecanizator, care a avut drept scop verificarea și îmbogățirea cunoștințelor tuturor celor ce lucrează în cîmp, pe cele mai diverse mașini agricole, pentru a putea spori rodnicia ogoarelor. Atit la fazele pe secții și întreprinderi, cit și la faza județeană și-au disputat întîie- tatea pentru titlul de cel mai bun mecanizator al județului a- proape 1 000 de tineri tractoriști, care lucrează în întreprinderile agricole de stat și în cele de mecanizare a agriculturii.
CARAȘ?;. .•
S^VER^*

DECERNAREA PREMIILOR LA CONCURSUL
FILMULUI DE PROTECȚIA MUNCII

Simpozionul și primul concurs al filmului de protecția muncii, organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania și Ministerul Muncii, s-a încheiat miercuri după-amiază. La festivitatea organizată cu acest prilej a luat cuvîntul Gheorghe Petrescu,^secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. Apoi criticul de artă Florian Potra, președintele juriului, a decernat premiile. Din cele 35 de filme prezentate în concurs de cine- cluburile de muncitori și studiouri profesioniste au fost distinse cu premiul I filmele „De ce s-a produs accidentul realizat de cineclubul sindicatului Combinatului, chimic Fă

găraș, și „Cine-’s vinovății ?“, producție a Studioului cinematografic „București". Au fost distinse cu premiul II filmele „Grija față de om", realizat de cineclubul Casei de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș, și „Pățaniile lui Guță" (desen animat), producție a Studioului cinematografic „Animafilm", iar cu premiul III filmele „O singură greșeală", produs de cineclubul sindicatului întreprinderii „7 Noiembrie" din Arad, „Ancheta" și „Două pericole — formalismul și indisciplina", producții ale Studioului cinematografic „Alexandru Sahia". Șase pelicule au primit mențiuni.(Agerpres)
[ CURA CU „HEBE" i 
i LA DOMICILIU I
' Terapeutica modernă utilizează ț cele mai diverse metode pentru tra- l tarea diferitelor afecțiuni ale orga- , nismului uman. Este cunoscută, în ) acest sens, contribuția binefăcătoare ( a factorilor curativi naturali (ape ' minerale, nămoluri terapeutice, mofe- ț te și altele). Aplicarea în mod știin- i țifie a acestor metode are și un în- ’ semnat aspect profilactic, mai ales 1 pentru evitarea cronicizării bolilor, l O asemenea metodă, care acționea- .' ză favorabil prin modificarea reacti- î vității și creșterea capacității de re- ( zistență a organismului, este balneo- , fizioterapia, in cadrul căreia cura i hidrominerală constituie unul dintre ț factorii curativi de bază. Se evită — i în cazul bolilor digestive — evoluția ’ bolii, a recidivelor și apariția unor ț eventuale complicații. Cercetările ț științifice din ultimii ani au elucidat, i în bună parte, modul de acțiune a ’ acestor metode terapeutice și im- ț portanta folosirii lor, în mod practic, în tratamentul bolilor digestive., Cura hidrominerală oferă posibili- 1 tăți de tratament cu rezultate deose- ț bit de valoroase, care au fost veri- r ficate din punct de vedere medical.

Stațiunea balneară Sîngeorz-Băi dis- 1 pune de ape minerale carbogazoase, bicarbonatoase, calcice, magneziene, I ușor radioactive, foarte importante în tratamentul afecțiunilor gastro-in-

testinale. Rezultatele terapeutice i bune obținute în combaterea acestor > afecțiuni au dus la dezvoltarea sta- țiunii balneare Sîngeorz-Băi. Efectele 1 pozitive ale curei balneare depind ' însă, în mare măsură, de faza bolii, 1 de momentul optim în care este tri- , mis bolnavul respectiv pentru cură. 1 Așa cum rezultă din cercetările doc- torului Anton Niculae, directorul . medical al stațiunii, și dr. Șandor I 
Traian, medic primar balneolog, tra- j tamentul hidromineral — mai ales la . boala ulceroasă, în cazurile cînd se ' știe că există o evoluție ciclică sezo- ) nieră, adică primăvara și toamna — l este indicat, chiar de două ori pe an, cu rezultate dintre cele mai bune. ) Cum acest lucru nu este întotdeauna 1 posibil, deoarece majoritatea bolna- , vilor sînt trimiși pentru cură în ) cadrul concediului lor de odihnă, o dată pe an, adesea se pune între- i barea dacă se poate urma, după un ’ interval oarecare, o nouă cură de apă ) minerală la domiciliu. Medicii amin- t ti ți recomandă cura de apă asociată . cu o alimentație dietetică corespun- I zătoare și la domiciliu, la un interval i de 4—6 luni după cura precedentă, < atît în mod preventiv, cit și curativ. 1 Acest lucru se poate face la reco- mandarea medicului, trimiterea apei i la domiciliu fiind asigurată, la ce- ' rere, de către întreprinderea balneo- ț 
climaterică Sîngeorz-Băi. I

Înnoiri 
la CaransebeșVechea așezare a Caransebeșului cunoaște din plin ritmul înnoirilor economice și social- culturale. Anul acesta orașul își va mări „zestrea" industrială cu o nouă fabrică de plăci aglomerate din lemn înnobilat, prevăzută a intra in funcțiune în cursul semestrului II. Tot in cadrul combinatului de exploatare și industrializare a lemnului au început de curind lucrările de construcție a unei alte noi unități : fabrica de mobilă- corp, cu o capacitate de 10 000 de garnituri pe an. Dar cel mai important obiectiv industrial ce se înalță in oraș este noua uzină de construcții metalice, care va intra parțial în funcțiune în anul viitor. Intre obiectivele sociale ce vor fi date în folosință încă în acest an se remarcă noul spital cu 300 de paturi, cuplat cu policlinică, precum și noua clădire a telefoanelor. Au început să prindă, de asemenea, contur noile cartiere de locuințe din zona Cazărmii și Țiglăriei, unde pînă la sfîrșitul anului se vor ridica blocuri însumînd 300 de apartamente. Concomitent, se execută lucrări pentru darea în funcțiune a noii stații de epurare a apei, cu un debit de 70 litri pe secundă, și lucrări de extindere cu încă 2 km a rețelei de apă și de canalizare.

MARAMUREȘ

Cercetarea 
și producțiaSpecialiștii Uzinei centrale de preparare a minereurilor din Baia Mare desfășoară o fructuoasă activitate de cercetare în vederea modernizării tehnologiilor de preparare a minereurilor și a utilajelor. După cum ne-a informat ing. Grigore lordă- chescu, directorul uzinei, pentru a asigura creșterea capacității de prelucrare și a randamentelor de extracție, în întreprindere se generalizează hidrociclo- narea la toate sorturile de minereu. Prin introducerea unui nou sistem de măcinare la sortul de minereu Șuior se urmărește obținerea. unei economii anuale in valoare de circa 6 milioane lei. Cadrele din uzină au studiat problema cauciucării pieselor de mare uzură și au trecut. în paralel, la punerea în practică a soluțiilor elaborate. In acest scop, în uzină s-a înființat un atelier de cauciucare, dotat la nivelul tehnicii moderne. Aici se execută peste 20 de repere de piese : rotoare și statoare de celula, căptușeli pentru hidrocicloane, vane antierozive, piese de pompe. Strînsa legătură dintre munca de cercetare și producție se oglindește și in modernizarea unor utilaje.
DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"



UNDE DUC
FIRELE

ATENTATULUI 
DE LA NICOSIA 

Amănunte
despre activitatea 

teroristă a „Frontului 
Național"

NICOSIA 11 (Agerpres). — Atentatul împotriva președintelui Makarios a fost comis de „Frontul Național", urmărindu-se, printre altele, să se declanșeze astfel o nouă stare de tensiune între comunitățile cipriote greacă și turcă, relatează agenția „France Presse", reluînd opinia observatorilor politici din Nicosia. „Frontul Național" este o organizație clandestină de extremă dreapta, care se pronunță pentru „Enossis" (unirea Ciprului cu Grecia) prin orice mijloc, inclusiv forța armată și terorism, fapt evidențiat de altfel și de recrudescența din ultimul timp a unor acte de violență comise de această grupare ultrareacționară. In capitala cipriotă se apreciază că, în urma acestei situații, autoritățile vor lua măsuri energice, urmînd să se pună în aplicare legea privind detenția preventivă, votată recent în parlament, prin care poliția este autorizată să rețină timp de șase luni, fără proces, toate persoanele suspecte ca fă- cînd parte din organizații clandestine sau de a fi ajutat pe vreun membru al acestora. Poliția a luat măsuri excepționale în vederea asigurării securității președintelui Camerei Reprezentanților, Glafcos Clerides, care reprezintă comunitatea greacă la convorbirile cu comunitatea turcă. Manifeste ale organizației extremiste clandestine „Frontul Național", răs- pîndite recent în capitala cipriotă, amenință că membrii săi „vor lua măsuri" împotriva lui Glafcos Clerides.După cum informează ziarul „Le Monde", în diverse localități de pe insulă au avut loc demonstrații de protest împotriva atentatelor și actelor teroriste.

In orașul japonez Yokohama a avut loc o mare demonstrație Împotriva hotărîrii de prelungire a tratatului de 
securitate japono-american

închiderea Tîrgului
international

9BERLIN 11 — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : Intre 1 și 10 martie a avut loc ediția de primăvară a Tîrgului internațional de la Leipzig, la care au participat 9 814 firme din 65 de țări. Tirgul a fost vizitat de 18 delegații guvernamentale străine, printre care și delegația Republicii Socialiste România, condusă de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Mihai Marinescu.Organele de comerț exterior ale țării gazdă apreciază că volumul a- cordurilor încheiate întrece cu mult pe cel al ediției din primăvara anului trecut.Participarea Republicii Socialiste România la ediția din această primăvară a permis o confruntare directă a nivelului produselor țării noastre. De o apreciere deosebită s-au bucurat produsele industriei con

de la Leipzigstructoare de mașini : utilajul de extracție petrolieră — prevenitorul de erupție cu o capacitate pînă la 700 atmosfere a obținut Medalia de aur — tractoarele și mașinile agricole, produsele electrotehnice, utilajele chimice. Sub titlul „Industria României în progres", săptămînalul economic „Die Wirtschaft" face o prezentare a exponatelor românești. în diferite alte publicații din R.D.G. au apărut articole și informații în care s-a apreciat înalta calitate a produselor românești expuse la tîrg. Dintre acordurile mai însemnate încheiate de organele de comerț exterior ale României în aceste zile la Leipzig pot fi amintite cele privind exportul de echipament petrolier, vagoane de marfă, autofurgonete și autocamio- nete, mașini-unelte, laminate, diverse produse chimice și mase plastice etc.RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Acord intre 
autoritățile irakiene 

9 

și reprezentanții 
populației kurdeBAGDAD 11 (Agerpres). — La Bagdad s-a anunțat oficial că negocierile dintre oficialitățile irakiene și reprezentanții populației kurde, începute în luna decembrie 1969, s-au încheiat cu succes, cele două părți reușind în cadrul lor găsirea unor soluții cuprinzătoare „tuturor problemelor importante examinate". Acordul realizat, a menționat Seddam Hussein al Takriti. vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, „nu reprezintă un armistițiu temporar, ci o soluție completă și definitivă, menită să pună capăt pentru totdeauna luptelor din partea de nord a Irakului".

Rasiștii
de la Salisbury

neliniștiți...J JSALISBURY 11 (Agerpres) — Consulatele din capitala rhodesiană se închid în serie, după proclamarea de către guvernul de la Salisbury a „Republicii Rhodesia" ; pînă în momentul de față, șase țări — Danemarca. Norvegia, S.U.A., Olanda, Italia. Franța — și-au anunțat hotărîrea de a-și retrage misiunile din capitala rhodesiană. în cercurile guvernante de la Salisbury hotărîrea celor șase țări a provocat o accentuată neliniște, cu atît mai mult cu cit exemplul a- cestora ar putea fi urmat și de alte țări care întrețin încă relații consulare cu Rhodesia. Implicațiile pe care închiderea consulatelor le are pentru Rhodesia au fost discutate în cadrul unei reuniuni a guvernului Smith.

Danemarca se pronunță pentrn convocarea conferinței europeneBELGRAD 11 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Danemarca se pronunță pentru convocarea conferinței europene privind securitatea și colaborarea. In interviul acordat radioteleviziunii din Belgrad, primul ministru al Danemarcei, Hilmar Baumsgaard, a declarat că pentru toate națiunile europene este de o importanță vitală să facă tot ceea ce depinde de ele pentru întărirea colaborării. în cadrul contactelor bilaterale iugoslavo-daneze, a a- rătat acesta, s-a discutat de multe ori problema securității europene și s-a constatat că punctele de vedere ale celor două țări coincid.
PERU

Progrese 
pe calea 

reformei agrare
LIMA 11 (Agerpres). — Guvernul Peruvian a dispus aplicarea reformei agrare în departamentul Lima, una din cele mai bogate zone agricole ale țării. După cum a declarat ministrul agriculturii, generalul Jorge Barandia- ran Pagador, în departamentul Lima „există o concentrare excesivă a terenurilor agricole și se mențin sisteme feudale de lucru al pămîntului“.Ca urmare a acestei hotărîri, reforma agrară a fost aplicată în 11 din cele 24 de departamente ale Republicii Peru.

Responsabilitatea comunității 
internaționale 

pentru mediul înconjurătorNEW YORK 11 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York au început marți lucrările Comisiei pregătitoare a Conferinței Națiunilor Unite consacrată mediului uman înconjurător, programată pentru anul 1972.In ședința de deschidere, secretarul general al O.N.U., U Thant, a rostit un discurs în care a subliniat importanța problemelor ce urmează a fi discutate. „De pe acum, viitorul și consecințele ce le pot avea acțiunile noastre prezente trebuie să ne determine ideile, planurile și inițiativele" — a spus el. Secretarul general a subliniat importanța participării tineretului la elaborarea acestor planuri. „Rareori un secol sau o generație s-au aflat în fața unei responsabilități de o asemenea anvergură", a menționat vorbitorul.U Thant și-a exprimat speranța că la Conferința internațională privind mediul înconjurător, ce va avea loc în 1972, „comunitatea internațională va hotărî să ia măsuri pentru a se

asigura ca toate națiunile să fie în* formate periodic despre schimbările ce se produc in sectoarele vitale ale mediului uman". „A sosit momentul — a spus el — cînd putem stabili o rețea mondială de statistică și de previziuni asupra mediului uman înconjurător, așa cum s-a făcut și în alte domenii de interes comun". Oricare ar fi dificultățile, a subliniat secretarul general al O.N.U., este e- vident că majoritatea indicilor economici, sociali și fizici ai omenirii se vor schimba în proporție de sută la sută la fiecare 25 de ani. Populația lumii se va dubla, la fel ca și consumul de apă, energie, minereuri, necesitățile de transporturi. Sub presiunea schimbărilor rapide de ordin științific și tehnologic, națiunile se vor apropia din ce în ce mai mult. Schimbările care se produc în toate țările îndeamnă la consultări și acțiuni comune pentru a păstra și îmbogăți viața pe planeta noastră", a arătat U Thant.
BRAZILIA
.. .........................

„Escadronul morții" cuprinde
foști, polițiștiRIO DE JANEIRO 11 (Agerpres) — Poliția judiciară din Rio de Janeiro a confirmat marți că membrii „eșcadro- nului morții", cafe a e- xecutat numeroși bandiți, sînt, așa cum se presupunea, foști polițiști. Din informațiile furnizate de anumite cercuri ale poliției și difuzate marți de toată presa braziliană, în pre

zent „escadronul morții" încearcă să atragă și unii agenți ai poliției judiciare pentru a intra în posesia tuturor datelor cu privire la răufăcătorii care au trecut prin fața tribunalelor. Această „justiție" clandestină și-a asumat rolul de a executa fără judecată pe toți bandiții irecuperabili pentru societate. Se amintește, însă, că printre nume

roasele victime ale faimoaselor „escadro da morte" au fost și luptători pe tărîm social care se opuneau arbitrariului polițienesc. Observatorii apreciază că după e- xemplul polițiștilor ne- cunoscuți din Rio de Janeiro au apărut „detașamente ale morții," și în alte state ca Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Pernambuco.

agențiile de presă

DE VERSAILLES

de

cea de
de 

Deschis în ca- 
internaționale a 
constituie 
manifestare

Intr-unui din ultimele sale numere, revista americană „Parade ecoul stării de neliniște care cuprinde pături tot mai largi ale opiniei publice din S.U.A. in legătură cu intensificarea intervenției in Laos.
„Puține oficialități din guvern, in

diferent de rang sau poziție, au tă
ria și curajul să recunoască în mod 
public «am făcut o gafă». Aceasta 
duce aproape întotdeauna la o mas
care o, deciziilor lor greșite și o in
terdicție a accesului la informațiile 
care ar da in vileag adevărul. Refu
zul de a dezvălui adevărul este per
manent motivat de considerente de 
«securitate națională». Astfel, opinia 
publică americană a aflat mult mai 
multe lucruri despre războiul din 
sud-estul Asiei de la televiziune și 
din presă, decît de la toate agențiile 
guvernului luate la un loc. De e- 
xemplu, ce a spus pînă acum gu
vernul poporului american în pro
blema războiului din Laos ? Foarte 
puține, în afară de faptul că nu a- 
vem acolo angajate în lupte terestre 
trupe americane. Din presă, însă, am 
aflat că armata laoțiană este coman
dată de consilieri militari americani. 
Elicoptere americane transportă tru
pele laoțiene. Avioanele americane 
sprijină trupele regale laoțiene în

luptele cu forțele Patet Lao. Bom
bardierele americane din Tailanda și 
Okinawa bombardează șoseaua prin
cipală din Laos zi de zi. Forțele ae
riene americane au pierdut in Laos 
peste 100 de piloți. Statele Unite plă
tesc salariile la mii de mercenari care 
luptă pentru noi în Laos. Statele U- 
nite cheltuiesc milioane de dolari a- 
nual pentru a împiedica forțele Pa
tet Lao de partizani să cîștige în 
Laos. Amestecul Agenției centrale 
de investigații (C.I.A.) in Laos este 
profund, larg și intens. In 1960, fos
tul președinte Kennedy declara des
pre Laos că noi nu trebuie să in
tervenim, întrucit pentru S.U.A. a- 
cesta ar fi „un război fără cauză, intr-un loc nepotrivit și un moment neprielnic".

...Opiniei publice americane, care 
poartă povara financiară a războiu
lui, trebuie să i se spună cel puțin 
o parte a adevărului privind anga
jarea America in Laos. Ce este a- 
colo ? Cît costă ? Ce se întimplă în 
Laos ? De ce ?“.

La Varșovia s_a !ncheiat tncS o rundă a schimbului de păreri dintre reprezentanții guvernelor R. P. Polone și R. F. a Germaniei. Agenția P.A.P. precizează că, în cursul întîlnirii, s-a efectuat un schimb constructiv de păreri în problema bazelor normalizării relațiilor bilaterale. Schimbul de păreri va continua în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie.
Federația internațională 

a piloților de linie ?i a des- chis la Londra cea de-a 25-a conferință anuală, în cadrul căreia va examina măsurile ce ar trebui luate împotriva atentatelor asupra avioanelor.
într-un mesaj adresat de președintele C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, prințul Sufanuvong, pre-

ședlntelui Alianței forțelor neutraliste din Laos, Khamsouk Keola, se exprimă îngrijorarea în legătură cu agravarea situației în țară. In mesaj se propune efectuarea unui schimb de păreri în această problemă între cele doua organizații. Un mesaj similar a fost adresat și șefului guvernului regal laoțian, prințul Suvanna Fuma.La încheierea unei reuniuni a cabinetului laoțian a fost dat publicității un comunicat, in care se arată că „guvernul regal al Laosului primește favorabil propunerea făcută de Frontul Patriotic".
„Anuarul demografic al 

O.N.U.", publicat la New York, precizează că în anii 1963—1968 populația lumii a crescut în medie cu 180 000 de oameni zilnic, ajungînd la mijlocul lunii iulie 1968 la cifra de 3 483 000 000, din care jumătate locuiesc în țările din Asia. In prezent,

transmit

Precedată de o serie de vizite în Romania ale unor remarcabile personalități ale vieții economice britanice, prezența în țara noastră a ministrului comerțului al Marii Britanii, Roy Mason, s-a înscris ca un moment marcant în practica schimburilor de delegații și in dezvoltarea ascendentă a relațiilor comerciale dintre cele două țări.D-sa a avut amabilitatea să împărtășească cititorilor „Scînteil" cîteva păreri cu privire la stadiul legăturilor economice reciproce.
— Pentru început v-am ruga, dom

nule ministru, să vă referiți la~cîte- 
va din problemele principale de ac
tualitate ale economiei Marii Britanii 
și la preocupările guvernului dv. in 
legătură cu acestea.— Este un subiect despre care aș putea vorbi ore în șir, dar voi încerca să fiu scurt. Economia britanică a înregistrat în ultima vreme o serie de succese. Pentru prima oară, după o perioadă de mai mulți ani, s-a ajuns la echilibrarea balanței comerciale și ameliorarea balanței de plăți. Pentru a ajunge Ia aceste rezultate au fost luate o serie de măsuri de control asupra prețurilor și veniturilor, am frînat în mod deliberat creșterea industrială, asu- mîndu-ne toate riscurile care decurg de aici, au fost micșorate importurile, am restrîns consumul intern și am stimulat exportul și industriile care produc pentru export. în prezent ne aflăm la o răscruce. Pe de o parte, se pune problema continuării acestui experiment pentru a redresa în continuare economia; pe de altă parte, sîntem supuși la o serie de presiuni din partea acelor factori care au fost lezați prin restricțiile introduse. Noi, cei de la guvern, trebuie să încercăm să facem față acestor presiuni și, în același timp, să căutăm să menținem actualele tendințe de însănătoșire a economiei. Cred că vom trece treptat la slăbirea restricțiilor pe care le-am impus.

— In contextul acestor probleme, 
ce însemnătate prezintă pentru eco
nomia britanică dezvoltarea comerțu
lui internațional și cum vedeți rolul 
lui „Board of Trade" (Ministerul 
Comerțului) al cărui titular sînteți ?— Este un lucru știut că englezii sînt prin tradiție negustori și, ca a- tare, avem un fel de profesiune de credință față de comerțul exterior, atit bilateral cît și multilateral. Menținem și dezvoltăm legături comerciale cu țări de pe toate continentele, în același timp sîntem membri ai AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb) și încercăm de asemenea să aderăm la Piața comună. A- ceasta este o chestiune cu multiple implicații și, după cum știți, controversată. Personal consider că eventuala aderare a Angliei la Piața comună ar contribui la lărgirea acestei grupări economice, transformînd-o într-o vastă zonă comercială. Spu-

nînd aceasta am în vedere că admiterea Angliei ar atrage după sine și aderarea unor țări ca Norvegia, Danemarca șl Irlanda.

lațiile comerciale dintre România șl Marea Britanie au cunoscut în ultimii ani un curs ascendent. Cea mai bună dovadă a acestei afirmații o constituie cifrele. Față de acum cinci ani comerțul total dintre țările noastre a crescut de două ori și jumătate. Acest lucru este îmbucurător ca tendință, dar sub raport valoric nu înseamnă încă mult. între țările noastre există un acord de cooperare tehnico-științifică pe termen de cinci ani, prin care se inițiază interesante

meniul lărgirii relațiilor comerciale și a cooperării reciproce arată că există premise serioase pentru continuarea cu succes a acestor inițiative. Dar tocmai pentru realizarea a- cestui obiectiv consider că se impune o mai mare diversificare a produselor oferite și includerea lor — mai ales a produselor industriale românești — în mai mare măsură în importurile britanice din România. Doresc să subliniez că noi am efectuat o liberalizare destul de rapidă

COMERȚUL INTERNAȚIONAL:
AVANTAJ RECIPROC

Șl CALE SPRE DESTINDERE
Interviu cu Roy MASON,

Ceea ce doresc Insă să subliniez este că pentru însănătoșirea economiei, un rol extrem de important are dezvoltarea comerțului cu toate țările. Pornind de aci, noi am hotărît să extindem relațiile noastre comerciale cu țările din Răsărit și pot spune că s-au făcut progrese remarcabile în acest sens. Constatăm cu satisfacție că vechile bariere rigide cad una după alta și dispar treptat în negura vremii. Știți, desigur, că facem un amplu comerț cu Uniunea Sovietică și căutăm să echilibrăm balanța între export și import, care este încă în defavoarea noastră. Recent am încheiat un acord comercial pe trei ani cu Republica Democrată Germană. Dezvoltăm comerțul și cu alte state din Răsăritul Europei. Relațiile comerciale cu R.P. Chineză sint încă reduse, dar sperăm să extindem legăturile cu această țară care dispune de un vast potențial comercial.
— Cum apreciați evoluția relațiilor 

româno-engleze pe planul schimbu
rilor comerciale și al cooperării în 
diferite domenii ?— Constatăm cu satisfacție că re-

ministrul comerțului al Marii Britanii

acțiuni de cooperare. Ele s-au materializat, de pildă, în contractul privind efectuarea în cooperare cu o firmă engleză a unui complex de irigații în România. Un contract similar, mai vast, este în curs de perfectare. Alte acțiuni de cooperare — perfectate sau în studiu — vizează domeniul tehnicii de calcul, al fabricării de pompe de irigație pentru motoare Diesel și motoare cu turbină, dotarea unor complexe avicole etc. Realizările de pînă acum denotă interesul și avantajul reciproc în asemenea acțiuni ele nu epuizează tățile existente.
— Ne-aducem aminte că oamenii 

de afaceri britanici care au fost în 
România cu ocazia Expoziției eco
nomice britanice au recunoscut, pe 
bună dreptate, că dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor reciproce este 
strins legată de lărgirea importurilor 
din România și că, în această privin
ță, se pune problema explorării te
meinice a posibilităților existente. Ce 
se întreprinde în această direcție in 
Anglia ?— Experiența de pînă acum în do-

desfășurarea unor de cooperare, dar nicidecum posibili-

a listei de mărfuri pe care România poate să le desfacă în Anglia. în prezent 85 la sută din categoriile de mărfuri au fost scoase de pe listele de restricții și, treptat, vom lua în considerare și restul. Numai săp- tămîna aceasta am acordat liberalizări de import în valoare de un sfert de milion de lire sterline. Mai sînt o serie de produse asupra cărora va trebui să menținem încă restricții, de pildă, la unele produse alimentare pe care le importăm din țări ale Com- monwealthului cu care avem relații speciale. Dar tendința rămîne spre liberalizare, cu scopul de a permite ca mai multe mărfuri românești să . pătrundă în Anglia. Firește, depinde și de partea română ca nomenclatorul de mărfuri schimbate să se diversifice și să devină cît mai competitive pentru a putea concura cu mărfuri pe care le importăm prin tradiție din alte țări.Vreau să menționez că în cadrul cooperării de pînă acum dintre țările noastre s-au conturat și posibilități de cooperare în domeniul livrărilor pe terțe piețe. Aș vrea să dau un exemplu. Este posibil ca plusul de

produse rezultat de pe terenurile care vor fi valorificate prin complexul de irigații realizat in cooperare și care urmează să fie livrat în Anglia în contul instalațiilor primite de România să fie vîndute parțial pe terțe pieței. Desigur, sînt posibile și alte combinații.— Ce scop și-a propus vizita dv. 
în România ?— Vreau să relev aici că am dat cu deosebită plăcere curs invitației făcute de ministrul român al comerțului exterior; de fapt, este pentru prima dată că un ministru britanic al comerțului vizitează România. Țin să amintesc că am avut ocazia să-I cunosc pe premierul dv., dl. Maurer, cu prilejul vizitei sale în Anglia. Am avut o convorbire interesantă. A- ceastă vizită a constituit după părerea generală din Anglia un succes. Acum am dorit în primul rînd să iau legătura personal cu miniștri din țara dv. și să discutăm nemijlocit. Este una din căile cele mai sigure care duc promovarea relațiilor reciproce, această bază doresc să contribui stabilirea unor relații economice mai strînse între țările noastre, stimulez proiectele de cooperare existente și să încurajez inițierea altora noi. Am călătorit în multe țări, peste 50, și pot să afirm că am găsit la dvs. un climat favorabil discuțiilor fructuoase. Consider că vizita a fost deosebit de utilă. Discuțiile pe care le-am avut cu membri ai guvernului român au decurs foarte bine. în cadrul convorbirii cu prim-vicepreșe- dintele Consiliului de Miniștri al României, Ilie Verdeț, am convenit ca dialogul purtat să fie continuat pentru a facilita o dezvoltare viitoare și mai mare a colaborării noastre pe tărîm economic.

— Cum vedeți semnificațiile dez
voltării relațiilor economice pentru 
îmbunătățirea climatului politic 
neral ?— Intensificarea comerțului după părerea mea, o cale sigură promovarea păcii în lume. Reducerea barierelor vamale și tarifare, o circulație cît mai liberă a bunurilor, discuții directe, sînt factori care contribuie la o mai bună înțelegere a problemelor fiecărei țări și, implicit, la slăbirea tensiunii dintre națiuni, la destindere internațională. Ce lume minunată va fi aceea în care blocurile comerciale de astăzi nu vor mai exista, iar comerțul mondial se va desfășura fără nici un fel de restricții 1

laPela cît să

ge-este, spre

Ion FÎNTÎNARU 
Nicoleta SOCEC

sporul de populație este de 1,9 la sută pe an, dar acesta se va dubla în anul 2007. Intr-un singur an (iulie 1967— iulie 1968), populația mondială a crescut cu 63 milioane de locuitori.
Delegație parlamentară 

japoneză la Pekin. Yoshimi Furui, membru al Dietei din partea Partidului liberal-democrat, reprezentant al Biroului pentru comerțul particular japono-chinez, și alți patru oaspeți japonezi, au sosit la Pekin. După cum relatează agenția China Nouă, delegația japoneză va fi condusă de Kenzo Matsumura, care va sosi la Pekin mai tîrziu.
Dezvoltarea colaborării 

economice sovieîo-france- 
gge Uniunea Sovietică și Franța au încheiat un acord general de colaborare în producția unor modele de mașini-unelte cu comandă program, anunță agenția TASS. A fost realizată, de asemenea, o înțelegere preliminară cu privire la construirea unei conducte petrolifere U.R.S.S.-Franța, După cum relevă agenția citată, în schimbul instalațiilor franceze pentru industria gazelor din U.R.S.S., se prevede livrarea de gaze naturale sovietice în Franța.

Gunnar Jarring, reprezentantul secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, a avut miercuri dimineața o primă întrevedere cu secretarul general U Thant. El a fost convocat la New York de U Thant în speranța relansării misiunii sale în Orientul Apropiat. în cursul șederii la New York, Gunnar Jarring urmează să aibă consultări cu reprezentanții la O.N.U. ai țărilor arabe și Israelului, precum și cu ambasadorii celor patru mari puteri.
Două persoane înarmate au încercat să silească echipajul unui avion de pasageri al companiei „Interflug" din R.D.G. să-și schimbe traseul, informează agenția A.D.N. Avionul efectua cursa Berlin- Leipzig. Datorită măsurilor de securitate luate de echipaj, încercarea a eșuat. In timpul manevrelor de aterizare, cei doi atentatori s-au sinucis. Avionul a aterizat cu bine, iar pasagerii nu au avut de suferit.

TRACTOARE
ROMÂNEȘTI
LA PORTE

Marți, in prezența a numeroa
se personalități și șefi ai unor 
misiuni diplomatice, a fost inau
gurat, in Palatul de expoziții de 
la Porte de Versailles, cel de-al 
41-lea Salon internațional 
mașini agricole, 
drul Săptămânii 
agriculturii, el 
mai importantă 
acest gen pe plan mondial.

Peste 150 de mari firme 
tractoare de renume mondial iși 
etalează ultimele lor produse in 
cea mai vastă confruntare teh
nică și comercială. Intre ele,U- 
zinele de tractoare din Brașov 
expun la salon pe o sup' zță 
de peste 200 mp. Privirile . Jl- 
tatorilor sint frecvent atrase de 
Universalul—500 și de cunoscu
tul U—445 în tripla sa variantă : 
standard, legumicol, viticol.

încă din primele ore după 
inaugurare, am remarcat o ma
re afluență la standul respec
tiv.

— Ce vă place mai mult la 
tractoarele românești, ce găsiți 
mai interesant la ele ? Răspun
surile diverșilor vizitatori, agri
cultori, tehnicieni și specialiști 
variază : U—650 și U—651 mai 
cu seamă . au stîrnit un deose- 

l bit interes datorită liniei mo- 
’ derne, robusteții lor. Fără ex

cepție, specialiști din diverse de
partamente ale Franței sau țări 
vest-europene apreciază calități
le tehnice mult ameliorate : 
noul ridicător hidraulic mono
bloc, modernizarea sistemului e- 
lectric, îmbunătățirile aduse 
ambreiajului și transmisiei, ro
țile pline, precum și aspectul 
general plăcut, finisajul. înalta 
ținută tehnică și linia modernă 
a tractoarelor venite de la pQa- 
lele Carpaților în această are
nă mondială a tractorului per
mit să se întrezărească tranzac
ții încurajatoare.

Paris. Al. GHEORGHIU
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Standul românesc la Expoziția internajională a cărții de literatură științifica, 
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